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Esses volumes reúnem os artigos aprovados para a oitava edição do ENSUS – 

Encontro de Sustentabilidade em Projeto. O evento foi concebido para proporcionar 

momentos de reflexão e discussão sobre um dos temas mais atuais e recorrentes de 

nossos dias. Ainda mais em nossos recentes dias, nunca a sustentabilidade mereceu tanta 

atenção. 

 A edição do ENSUS 2020 sem dúvida entra para a história. Por diversos motivos. 

É a primeira edição que a coordenação geral dos trabalhos foi assumida por outra 

instituição que não a dos idealizadores do evento. O ENSUS já aconteceu em outras 

paragens, mas as condições que antecederam a realização do ENSUS no ano de 2019 

exigiram que o evento assumisse um novo modelo. Quer pelo fôlego necessário para 

realização de um evento anual, onde um ciclo nem terminou e o outro já está começando. 

Quer pelo afastamento para pós-doutoramento em Portugal de seus idealizadores. 

 Desta forma, o ENSUS 2020 foi um evento organizado à distância, em toda a sua 

jornada, iniciada em Maio de 2019, quando aconteceram as primeiras reuniões de 

organização para passagem do bastão. O Know-how adquirido com as sete edições 

anteriores, permitiu a composição do modelo que hora replicamos: a identidade visual, 

modelos de submissão, templates de apresentação e rotinas de funcionamento estão de 

tal forma consolidadas que facilitam muito os trabalhos. A UNISUL, na figura de Rachel 

Faverzani Magnago e Ana Regina Dutra, aceitou a incumbência que realizou com maestria, 

a ser comprovada, esperamos, nos próximos dias a partir deste que marca o início do 

evento. 

Muitas videoconferências e conversas de whatsapp nos conduziram até este 

momento, onde os nossos esforços serão validados. E não foi sem contratempos. 

O maior deles, nem precisamos mencionar. A pandemia Covid-19 sequer poderia 

ser cogitada. Quem de nós, além de Raul Seixas, poderia imaginar o dia em que a terra 

parou? A pandemia colocou a equipe organizadora frente ao desafio de enveradar por 

caminhos inusitados e nos empurrou rumo a realização do evento também à distância. 

Nada mais sustentável!!! 

Entre prós e contras que vão da definição da tecnologia e suas incertezas, 

possibilidades mil de realização, mudanças de rubricas de despesas e outras tantas 

questões que tiveram de ser decididas sem que tivéssemos respostas claras, a 

organização do ENSUS encarou mais este desafio. 

O principal motivo: a esperança! De dias melhores, de que o nosso esforço pudesse 

motivar outros. Tudo para transmitir a mensagem que a vida deve continuar frente às 
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adversidades. De que o tripé da sustentabilidade, econômico, social e ambiental, nunca foi 

tão evidente. Vemos uma crise social sem precedentes que atingiu a saúde e o estilo de 

vida das pessoas. Que sem dúvida vêm para modificar comportamentos e os modos como 

interagimos em comunidade. Assistimos uma crise econômica abalar a todos. Vemos os 

vulneráveis ainda mais fragilizados, enquanto acompanhamos sua derrocada do alto de 

nosso conforto, mesmo que tentemos minimizar, de uma forma ou de outra seu sofrimento. 

Por outro lado, o meio ambiente se recupera e a fauna reconquista seu espaço nas 

ruas desertas. As águas tornam-se cristalinas e cheias de vida novamente. Nosso céu se 

torna mais límpido, talvez para nos renovar naquela esperança. Ou talvez, simplesmente 

para nos dizer que nossa prosperidade, da forma como estamos conduzindo as coisas, 

significa a doença da natureza. E que o contrário lhe fornece perspectivas de recuperação. 

No mínimo é um alerta que nos indica que voltar ao normal talvez não seja mais uma opção. 

Nos mostra que podemos viver de uma forma diferente. Que devemos entender nossa 

insignificância frente ao poder da natureza e sermos menos destrutivos. Que podemos 

consumir menos. Tudo isso nos mostra que precisamos nos reinventar. Assim como 

fizemos com o evento deste ano.  

A partir desta reflexão, apresentamos nesse compêndio, uma série de artigos nos 

mais diversos temas. São 153 artigos aqui publicados, que serão apresentados de forma 

oral ou em pôsteres. São pesquisas realizadas em todo o Brasil e no exterior, dedicadas a 

superar o desafio do desenvolvimento sustentável. 

Daqui colheremos os frutos que poderão conduzir a espécie humana a um novo 

paradigma: o de viver em harmonia com nossa casa, o planeta Terra. 

 Com esse pensamento otimista, desejamos a todos um ótimo evento e uma boa 

leitura. 
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Resumo 
Este artigo faz uma análise do estado da arte das pesquisas em gestão estratégica de mercado para a 
difusão de energias renováveis, a partir de um estudo bibliométrico de artigos publicados nos 
últimos 5 anos, com objetivo de identificar as pesquisas que abordam o tema e os tipos de barreiras 
existentes para a inserção de tecnologias de energias renováveis no mercado. Os resultados são 
discutidos e quantificados sob as seguintes perspectivas: identificando os principais autores, a 
distribuição cronológica de países e instituições de pesquisa, bem como, as principais palavras-
chave do autor. Verifica-se que nos últimos anos, as pesquisas em gestão estratégica de mercado 
para a difusão de energias renováveis aumentou, mas que, apesar dos incentivos governamentais 
para a sua difusão, identificou-se barreiras que tem dificultado a sua implantação e  ampliação. 

Palavras-chave: Energia renovável; Nicho; Cidades; Países; Barreiras. 

 

Abstract 

This article analyzes the state of the art of strategic market management research for the diffusion 
of renewable energies, based on a bibliometric study of articles published in the last 5 years, 
aiming to identify researches that address the theme and the types. barriers to the inclusion of 
renewable energy technologies in the market. The results are discussed and quantified from the 
following perspectives: identifying the main authors, the chronological distribution of countries 
and research institutions, as well as the main keywords of the author. In recent years, research on 
strategic market management for the diffusion of renewable energy has increased, but despite the 
governmental incentives for its diffusion, barriers have been identified that have hindered its 
implementation and expansion. 

Keywords: Renewable energy; Niche; City; Countries; Barriers. 
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1. Introdução 
Temas importantes relacionados com o bem estar social têm sido discutidos, e entre eles 

a matriz energética mundial tem recebido atenção especial. A energia é fundamental para o 
desenvolvimento social e econômico de um país, e de fato, para toda a vida. De acordo 
com  Karakaya e Sriwannawit (2015), a eletricidade tornou-se o tipo preferido de energia 
no mundo moderno. Sendo essencial para a redução da pobreza, o crescimento econômico 
e para a melhoria da qualidade de vida da população (Moro, et al., 2019). A demanda por 
eletricidade cresceu, e em nível global, a porcentagem de pessoas com acesso a 
eletricidade tem aumentado, passando de 71% em 1990 para 87% em 2016 (RITCHIE e 
ROSER, 2019). Esses dados mostram que 13% da população mundial ainda vivem sem 
eletricidade, e que o processo para alcançar a meta de acesso universal à eletricidade 
moderna até 2030 está ocorrendo lentamente, principalmente para alguns países Africanos 
como mostra a Figura 1. 

 
Figura 1: Proporção da população com acesso à eletricidade em 2016. 

Fonte: (Ritchie & Roser, 2019). 
 

Garantir que toda a população tenha acesso à eletricidade é essencial e um desafio 
(BANK, 2017). No entanto, o mundo precisa ampliar o acesso a eletricidade e também 
fazer a transição de um sistema energético predominado por combustíveis fósseis para 
fontes renováveis, devido ao impacto ambiental e ao esgotamento das reservas de 
combustíveis fósseis.  

Gerar eletricidade a partir de fontes renováveis como, por exemplo, a energia 
hidroelétrica, eólica, solar fotovoltaica, biomassa, geotérmica e a energia de marés, tem 
sido um desafio e o objetivo de muitos países. Essas fontes possuem ampla disponibilidade 
e sua utilização para a geração de energia não produz poluição por queima de combustíveis 
fósseis, emissões de gases de efeito estufa ou radiação, como ocorre, por exemplo, nas 
usinas termelétricas e nucleares. Para isso, políticas globais de energias ligadas a 
implantação de tecnologias de energias renováveis estão sendo adotadas. 

Ao analisar o comportamento do setor energético nos países mais desenvolvidos, as 
principais tendências do mercado estão claras: geração de energia limpa e renovável, redes 
elétricas inteligentes, armazenamento de energia, mobilidade elétrica, geração distribuída, 
inovação em tecnologia e processos, bem como maior poder de escolha sobre o 

taia_
Caixa de texto
10



 

  
 

 
 

    

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 
 

fornecimento de energia e de serviço, que lhe tragam benefícios tangíveis, como redução 
de custo, melhor serviço e informação. 

Mundialmente, o setor energético está em constante mudança. A sociedade se tornou 
mais exigente em relação ao desenvolvimento sustentável das atividades econômicas. No 
Brasil, um país em desenvolvimento, o setor energético têm demonstrado que a melhor 
estratégia para garantir confiabilidade e segurança energética no cenário nacional, seria a 
diversificação da sua matriz elétrica.  

De acordo com Schmehl (2018), o desenvolvimento tecnológico de sistemas com fontes 
renováveis estão bem avançados em várias partes do mundo, muitas pessoas trabalham 
com sucesso em tópicos que variam desde a modelagem e otimização de sistemas até as 
questões práticas relacionadas ao design e implementação e suas implicações econômicas.  

Segundo Ortt (2010), sistemas de tecnologia radicalmente novos, como os sistemas de 
geração de energias renováveis, enfrentam sérios problemas. Em geral, ficam muito tempo 
na fase de pesquisa e desenvolvimento (P&D), demorando muito tempo para começar a 
difusão em larga escala. Essa informação é verdadeira quando se trata de sistemas de 
energias renováveis, como a energia de biomassa (ELMUSTAPHA et al., 2018; TANI, 
2018), energia geotérmica (DIENNA Jr., 2016), energia solar (ELMUSTAPHA et al., 
2018), energia eólica onshore (BAUKNECHT, BRUNEKREEFT e MEYER, 2013) e a 
energia eólica offshore (DEDECCA, HAKVOORT e ORTT, 2016). 

De acordo com Curtius (2018), a difusão e adoção de novas tecnologias de fontes 
renováveis têm sido de grande interesse para cientistas e pesquisadores de diferentes 
disciplinas. Uma justificativa para o intervalo de tempo entre a invenção e a difusão em 
larga escala de uma tecnologia, pode ser encontrada observando as barreiras (DEDECCA 
et al., 2016). Muitas barreiras precisam ser enfrentadas antes que a difusão em grande 
escala seja possível. Segundo Ortt, Langley e Pals (2013) uma maneira de lidar com essas 
barreiras é primeiro introduzir o produto em uma pequena parte do mercado, um nicho de 
mercado.  

Este trabalho faz uma análise do estado da arte das pesquisas em gestão estratégica de 
mercado para a difusão de energias renováveis, a partir de um estudo bibliométrico de 
artigos publicados nos últimos 5 anos, com objetivo de identificar as pesquisas que 
abordam o tema e os tipos de barreiras existentes para a inserção de tecnologias de 
energias renováveis no mercado. 
 

2. Procedimentos metodológicos 
Com o intuito de conduzir uma bibliometria referente a publicações que abordem 

barreiras e desafios para inserção de produtos relacionados a energias renováveis em 
diferentes localidades, esta pesquisa foi conduzida por meio de três etapas:  

A. Explorar a bibliografia; 
B. Definir as estratégias e efetuar a busca; 
C. Analisar os dados. 

 A etapa de exploração da bibliografia consistiu em ler diferentes artigos científicos 
relacionados a energias renováveis, a fim dos pesquisadores se apropriarem do tema. Esta 

taia_
Caixa de texto
11



 

  
 

 
 

    

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 
 

foi considerada uma maneira de sustentar a tomada de decisão estratégica para efetuar a 
busca das referências.  

Dessa maneira, a definição do termo de busca para efetuar a revisão bibliográfica foi 
realizada após análise exploratória das publicações científicas que se enquadram na 
temática desta pesquisa. A busca foi realizada em outubro de 2019, com o termo 
("renewable* energ*") AND (niche OR city OR cities OR countr*), que deveria constar no 
título ou resumo ou palavras chave das referências pesquisadas e o termo (barrier* OR 
constraint* OR challenge*), que deveria estar presente exclusivamente no título das 
referências. Portanto, em síntese, o termo de busca utilizado foi: (TS=(("renewable* 
energ*") AND (niche OR city OR cities OR countr*)) AND TI=(barrier* OR constraint* 
OR challenge*)).  

As bases de dados utilizadas nesta pesquisa foram a Scopus e Web of Science, 
considerando suas referências de 2015 a 2019. As bases Scopus e Web of Science foram 
selecionadas pela presença, em ambas, de documentos relacionados à sustentabilidade e 
gestão. Após a busca, a primeira resultou em 204 referências, enquanto a segunda, 276. As 
referências foram importadas no software Mendeley, que permitiu a exclusão de 147 
referências duplicadas, resultando em 333. Construir o termo de busca, selecionar as bases 
de dados e importar as referências para o Mendeley foram as ações que compuseram a 
segunda etapa da pesquisa. 

Assim, dessas 333 referências, foram analisados o título e resumo, ações da terceira 
etapa de pesquisa. O método de seleção das referências adotado foi definido como 
referências que apresentam barreiras ou desafios para a inserção de energias renováveis em 
determinada localidade como um dos objetivos do manuscrito.  Após a seleção, restaram 
48 referências para compor o portfólio bibliométrico. Os resultados de pesquisa foram 
conduzidos com o software R, por meio do pacote bibliometrix (ARIA e CUCCURULLO, 
2017), gerando estatísticas descritivas que sustentaram a análise. A seção seguinte 
apresenta os resultados obtidos, assim como as discussões de pesquisa. 

 
3. Resultados e Discussão 

Por meio do método descrito na seção anterior, foram extraídas análises de 48 
referências que formam o portfólio bibliográfico (PB), e que são apresentadas na Tabela 1, 
contemplando o título, nome dos autores e ano de publicação. 

Tabela 1: Lista dos artigos do portfólio bibliográfico. 

Autores Títulos Ano 

Sato et al.  

A challenge for sustainable electrification, respecting the local tradition in 
ciptagelar village, west java, indonesia: complementary approach with a private 
company 2017 

Manaf et al.   A review for key challenges of the development of biodiesel industry 2019 

Shah e Solangi  
A sustainable solution for electricity crisis in pakistan: opportunities, barriers, and 
policy implications for 100\% renewable energy 2019 

Ma, Yu, e Zhang 
An analysis on barriers to biomass and bioenergy development in rural China using 
intuitionistic fuzzy cognitive map 2019 

Ghimire e Kim 
An analysis on barriers to renewable energy development in the context of Nepal 
using ahp 2018 

How et al.  
An outlook of malaysian biomass industry commercialisation: perspectives and 
challenges 2019 
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Morales et al.  
An overview of small hydropower plants in Colombia: status, potential, barriers and 
perspectives 2015 

Shah, Solangi, e 
Ikram 

Analysis of barriers to the adoption of cleaner energy technologies in Pakistan using 
modified delphi and fuzzy analytical hierarchy process 2019 

Thapar, Sharma, 
e Verma 

Analysis of factors impacting wind and solar sectors challenges to sustainable 
development (four country study) 2019 

Garcia 
Analysis of non-economic barriers for the deployment of hydrogen technologies 
and infrastructures in european countries 2017 

Saculsan 
Analysis of the constraints in the renewable energy sector within a multi-level 
energy transition perspective (mlp): the case of the Philippines 2018 

Rupf, Bahri, de 
Boer, e McHenry 

Barriers and opportunities of biogas dissemination in sub-saharan africa and lessons 
learned from Rwanda, Tanzania, China, India, and Nepal 2015 

Chakraborty, 
Sadhu, e 
Goswami Barriers in the advancement of solar energy in developing countries like india 2016 
(Wyllie, Essah, e 
Ofetotse 

Barriers of solar energy uptake and the potential for mitigation solutions in 
Barbados 2018 

Sukamongkol Barriers of the solar pv rooftop promoting in Thailand 2017 
Ullah, Raza, e 
Mirza Barriers to hydro-power resource utilization in Pakistan: a mixed approach 2019 
Farkat, Jamil, 
Joao, e Jose  Barriers to onshore wind farm implementation in Brazil 2019 
Karakaya e 
Sriwannawit Barriers to the adoption of photovoltaic systems: the state of the art 2015 

Fenton e Kanda 
Barriers to the diffusion of renewable energy: studies of biogas for transport in two 
european cities 2017 

Desgain e Haselip 
Barriers to the transfer of low-carbon electricity generation technologies in four 
latin american countries 2015 

Seetharaman et 
al. Breaking barriers in deployment of renewable energy 2019 
dos Santos 
Carstens e da 
Cunha Challenges and opportunities for the growth of solar photovoltaic energy in Brazil 2019 
Günther Challenges of a 100 % renewable energy supply in the java-bali grid 2018 

Mokhtar 
Challenges of retrofitting affordable housing to net-zero carbon in the united arab 
emirates 2019 

Khan e Khan Current barriers to renewable energy development in Trinidad and Tobago 2017 

Olowu et al. 
Future challenges and mitigation methods for high photovoltaic penetration: a 
survey 2018 

Arshad e O’Kelly Global status of wind power generation: theory, practice, and challenges 2019 
Anantharajah Governing climate finance in Fiji: barriers, complexity and interconnectedness 2019 
Zohuri Hydrogen energy: challenges and solutions for a cleaner future 2018 
Sindhu, Nehra, e 
Luthra 

Identification and analysis of barriers in implementation of solar energy in indian 
rural sector using integrated ism and fuzzy micmac approach 2016 

Okafor e Martins Institutional stakeholder perceptions of barriers to green it policy in Nigeria 2017 
Suresh e Gowri 
Manohar 

Integration of renewable energy sources to indian grid: issues and challenges-a 
review 2016 

Karatayev e Hall Integration of wind and solar power in Kazakhstan: incentives and barriers 2017 
Cheraghi, 
Choobchain, e 
Abbasi 

Investigation of entrepreneurship development barriers in the field of renewable 
energies technologies in developing countries: a case of Iran 2019 

Linnerud e 
Holden 

Investment barriers under a renewable-electricity support scheme: differences 
across investor types 2015 

Nasirov, Silva, e 
Agostini 

Investors' perspectives on barriers to the deployment of renewable energy sources in 
Chile 2015 
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Murombo 
Legal and policy barriers to renewable and sustainable energy sources in South 
Africa 2016 

Polzin 
Mobilizing private finance for low-carbon innovation - a systematic review of 
barriers and solutions 2017 

Granoff, Hogarth, 
e Miller Nested barriers to low-carbon infrastructure investment 2016 
Ochonogor e 
Egbue Renewable energy adoption: analysis of barriers and opportunities in Nigeria 2017 
Jamil, Ahmad, e 
Jeon 

Renewable energy technologies adopted by the UAE: prospects and challenges - a 
comprehensive overview 2016 

Karatayev et al. 
Renewable energy technology uptake in Kazakhstan: policy drivers and barriers in a 
transitional economy 2016 

Yaqoot, Diwan, e 
Kandpal Review of barriers to the dissemination of decentralized renewable energy systems 2016 
Rezaee, Yousefi e 
Hayati 

Root barriers management in development of renewable energy resources in Iran: 
an interpretative structural modeling approach 2019 

Quansah, 
Adaramola e 
Mensah Solar photovoltaics in sub-saharan Africa - addressing barriers, unlocking potential 2016 

Haas et al.  
Sunset or sunrise? Understanding the barriers and options for the massive 
deployment of solar technologies in Chile 2018 

Hung, Shah e 
Mithulananthan Technical challenges, security and risk in grid integration of renewable energy 2016 
Curtius The adoption of building-integrated photovoltaics: barriers and facilitators 2018 

 

Os 48 documentos científicos foram escritos, na maioria, em língua inglesa, por 167 
autores e coautores, sendo que 11 artigos foram produzidos por apenas um autor. Contam 
com 369 palavras-chave, foram produzidos por 73 diferentes instituições, sendo que 7 são 
empresas privadas ou governamentais, em 29 Países e publicados em 32 periódicos, anais 
de eventos ou livros. 

A Figura 2 apresenta um gráfico com o número de artigos produzidos por ano, observa-
se retas crescentes entre os ano de 2015 e 2016 e entre 2018 e 2019, este último período 
com uma maior inclinação, indicando um grande aumento na produção. Entre os anos de 
2016 e 2018 houve uma pequena diminuição no número de artigos publicados, de 10 
artigos, em 2016 para 8 artigos, em 2018. 

 
Figura 2: Número de artigos publicados por ano. 

A Figura 3 apresenta os 9 países com mais de um artigo publicado no PB cujo autor 
principal tem o país como endereço de correspondência. A cor rosa no gráfico indica 
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artigos que foram publicados entre pesquisadores de vários países em conjunto, e a cor 
azul, artigos publicados por pesquisadores de um mesmo país. Os artigos do PB têm em 
sua maioria autores principais do Reino Unido, com 14 artigos publicados, sendo que 6 
artigos foram produzidos em colaboração com outros países, e 8 artigos apenas com 
autores do país. 

 
Figura 3: Países do autor principal dos artigos do PB. 

O mapa da Figura 4 fornece uma análise complementar ao gráfico da Figura 3. Neste, os 
países apresentados em cores da escala azul são os que tiveram pelo menos um autor 
participando da coautoria dos artigos do PB. Na escala quanto mais escuro o tom de azul 
corresponde a um maior número de autores daquele país sendo autores ou coautores dos 
trabalhos. Já as linhas em vermelho indicam as correntes de coautoria entre os países.  

 Nesta análise de número de autores por país, o país com mais autores publicando no 
tema é a Malásia com 22 autores, seguida da Índia e Reino Unido, ambos com 12 autores 
cada. Observa-se na Figura 4 uma importante rede de coautoria entre os países europeus, e 
outra rede formada entre os países asiáticos. O Brasil tem 3 pesquisadores como coautores 
de artigos cujo autor principal é de Portugal. 

 
Figura 4: Mapa de colaboração de produção dos artigos entre países. 

 
A análise do número de citações dos artigos é apresentada na Figura 5 na qual estão 

listados os 20 artigos mais citados do PB. O número de citações de cada artigo foi 
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verificado no Google Scholar em 25 de novembro de 2019. Dos artigos do PB 6 
documentos não tiveram nenhuma citação até o momento do estudo, porém destaca-se que 
4 destes foram publicados no ano de 2019. 

 
Figura 5: Autores dos artigos científicos mais citados. 

 
Karakaya e Sriwannawit (2015) forneceram no artigo “Barriers to the adoption of 

photovoltaic systems: The state of the art” publicado no periódico Renewable & 
Sustainable Energy Reviews, uma revisão da literatura sobre as barreiras encontradas para 
implementação de energia fotovoltaica e apresentaram tais barreiras em 4 grupos 
denominados: barreiras sócio-técnicas, gerenciais, econômicas e políticas. Estes autores se 
destacam com 142 citações. 

Em 2016 Yaqoot, Diwan e Kandpal (2016) apresentaram no artigo “Review of barriers 
to the dissemination of decentralized renewable energy systems” publicado no período 
Renewable & Sustainable Energy Reviews uma revisão da literatura.  Os autores 
argumentam que os sistemas descentralizados de energia renovável podem enfrentar uma 
série de barreiras técnicas, econômicas, institucionais, sócio-culturais e ambientais à sua 
disseminação. 

Karatayev et al., (2016) descreveram no artigo “Renewable energy technology uptake 
in Kazakhstan: Policy drivers and barriers in a transitional economy” publicado no 
período Renewable & Sustainable Energy Reviews, a estratégia nacional de energia de 
baixo carbono adotada pelo Cazaquistão e implementaram uma metodologia de Processo 
de Hierarquia Analítica, identificando as barreiras mais significativas à captação de energia 
renovável no contexto do setor elétrico do país. 

Os 48 documentos de literatura científica do PB foram em sua maioria publicados em 
revistas sob a forma de artigos totalizando 40 documentos científicos, 6 documentos  foram 
publicados em anais de congressos e 2 documentos são capítulos de livros. A Figura 6 
mostra os 4 periódicos mais relevantes, isto é, periódicos com mais artigos publicados, de 
um total de 32 periódicos listados na pesquisa. Com exceção destes 4 periódicos 
apresentados na Figura 6, todos os outros periódicos presentes no PB tiveram apenas 1 
artigo publicado. 

taia_
Caixa de texto
16



 

  
 

 
 

    

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 
 

O periódico “Renewable & Sustainable Energy Reviews” tem 10 artigos publicados, se 
destacando no PB, seguido do periódico “Energy policy” com 5 artigos publicados, 
“Energies” e “Renewable energy” com 2 artigos publicados cada. 

 
Figura 6: Número de artigos publicados por periódico. 

 
Os 48 documentos foram publicados por 167 autores de 73 instituições de pesquisa em 

29 países. Os autores como mostra a Figura 7, em sua maioria possuem apenas um artigo 
publicado. Esta é uma característica de um tema de pesquisa ainda em fase de 
desenvolvimento. Destes autores apenas 4 publicaram 2 artigos cada um, sendo o maior 
número de artigos publicados por um único autor.  Como apresentado na Figura 6, Hall, S. 
e Karatayev. M publicaram 2 artigos em coautoria, sendo 1 artigo no ano de 2016 e um 
artigo no de 2017. Shah. S e Solangi.Y publicaram 2 artigos no ano de 2019, ambos em 
coautoria entre os 2 autores. 

 
Figura 6: Produção científica por autor. 

 
Stephen Hall é professor e pesquisador no Instituto de Pesquisa em Sustentabilidade  

na School of Earth and Environment na Universidade de Leeds no Reino Unido. Tem 
interesse nos vínculos entre inovação de baixo carbono, economia, energia, mudanças 
climáticas e sociedade, bem como, no papel das cidades no futuro de baixo carbono. 

Marat Karatayev é professor e pesquisador no Instituto de Pesquisa de Tecnologia de 
Energia na Universidade de Nottingham, Reino Unido. Possui doutorado em Planejamento 
Urbano, Energético e Ambiental, e seus interesses de pesquisa incluem segurança 
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energética, uso de recursos, economia de energia, transição pós-carbono, tecnologias de 
combustíveis limpos e energia, mudanças climáticas e o nexus (Energia-Água-Alimentos). 

Por fim, realiza-se uma análise preliminar do conteúdo dos artigos pela avaliação das 
palavras mais citadas nas palavras-chave e no texto dos resumos. Há um total de 369 
palavras listadas pelos autores como palavras-chave, sendo que “renewable energy” ou 
“renewable energies” no plural foram citadas 27 vezes nos artigos do PB (Figura 7). 
Outras variações do termo “energias renováveis” também muito citadas nas palavras-chave 
são em relação aos recursos (12 vezes), tecnologias (5) e setor (3).  

Figura 7: 20 Palavras mais relevantes pelo número de ocorrências nas palavras-chave. 
 

Observa-se ainda na Figura 7 grande destaque dado a alguns tipos específicos de 
energias renováveis como a energia solar (8), hidroelétrica (3) e eólica (6). Duas palavras 
de destaque entre as mais citadas são “combustíveis fósseis” (7) e “carbono” (4), e sua 
importante ocorrência deve-se ao fato de as energias renováveis serem uma alternativa às 
fósseis, estas mais poluentes. Essa mudança na matriz energética está relacionada com 
outras palavras de destaque na pesquisa: “desenvolvimento sustentável” (7), “mudanças 
climáticas” (3). 

Ainda na Figura 7 é possível observar a grande presença dos termos “políticas 
energéticas” (8), “economia” (6), investimento (4), que a priori compreende-se que se 
relacionam com as barreiras (12) para a adoção das energias renováveis. 

A Figura 8 apresenta um gráfico da evolução do número de ocorrências das 10 palavras 
mais citadas nas palavras-chave. Observa-se que a ocorrência dos termos é crescente entre 
os anos estudado de 2015 a 2019, com exceção do termo “energia solar” que teve o mesmo 
número de citações em 2018 e 2019. 
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Figura 8: Evolução temporal da ocorrência das palavras-chaves mais citadas. 

 

4. Conclusão 
Autores argumentam que as tecnologias de energias renováveis estão sendo cada vez 

mais utilizadas para cobrir a demanda de eletricidade em muitos países (GÜNTHER, 
2018), sendo também um recurso inesgotável (Seetharaman et al., 2019) e de baixo 
impacto ao meio ambiente (POLZIN, 2017). No entanto, ainda não conseguem competir 
economicamente com a energia gerada pelos combustíveis fósseis (JAMIL et al., 2016).  

Com base em nossa revisão bibliométrica, podemos verificar que as tecnologias de 
energias renováveis enfrentam várias barreiras para sua difusão. Apesar da conscientização 
da população sobre as vantagens dos sistemas de energias renováveis,  que são acessíveis, 
sustentáveis e ambientalmente corretos e do seu reconhecimento em nível de políticas 
energéticas, a difusão de energias renováveis globalmente ainda é limitada.  

De acordo com os autores Ghimire e Kim (2018); How et al. (2019); Morales et al. 
(2015); Murombo (2016); Nasirov et al. (2015); Rupf et al. (2015); Wyllie et al. (2018) as 
principais barreiras que impedem a sua difusão e a sua expansão, são geralmente inter-
relacionadas como barreiras sociotécnica, gerencial, econômica e política. Entretanto, 
podemos identificar outras barreiras não menos importantes tais como, barreiras de 
capacidade humana e institucional. No entanto, são as barreiras financeiras e econômicas 
que restringem os incentivos ao investimento em tecnologias de energias renováveis. 
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Resumo 

Devido à grande quantidade de recursos naturais consumidos pela indústria da construção civil é 
necessário a busca de materiais sustentáveis a fim de diminuir o impacto ambiental causado por ela. 
O bambu aparece como uma boa alternativa para as construções devido ao seu rápido crescimento, 
boa resistência à tração e à compressão e pelas propriedades mecânicas podendo até ser comparado 
ao aço. Desta forma, foram executadas seis lajes mistas de concreto-bambu sem a presença de aço, 
com conectores com espaçamento variado, malha para distribuição de esforços também feita de 
bambu e EPS para fechamento dos espaços entre bambus. Essas lajes foram ensaiadas até a ruptura, 
de modo que fosse possível a obtenção de resultados a fim de compará-los com normas já existentes 
e então pudesse ser verificada a viabilidade desse tipo de estrutura. Os bons resultados obtidos 
demonstraram a viabilidade desse tipo de estrutura tanto para ELU quanto para ELS, possuindo assim 
grande potencial de utilização na construção civil. 

 

Palavras-chave: Bambu-concreto; Análise teórico-experimental; Laje mista; Sem aço 

 

Abstract 

Due to the large amount of natural resources consumed by the construction industry, it is necessary 
to search for sustainable materials in order to reduce the environmental impact caused by it. Bamboo 
appears as a good alternative for buildings due to its rapid growth, good tensile and compressive 
strength, and mechanical properties and can even be compared to steel. Thus, six mixed concrete-
bamboo slabs were made without the presence of steel, with connectors with varying spacing, effort 
distribution mesh also made of bamboo and EPS to close the spaces between bamboo. These slabs 
were tested until failure, so that results could be obtained to compare them with existing standards 
and then the viability of this type of structure could be verified. The good results obtained 
demonstrated the viability of this type of structure both for ULS and SLS, thus having great potential 
for use in construction. 

 

Keywords: Bamboo-concrete; Theorical and experimental analysis; Mixed slab; No steel 
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1 Introdução 

A preocupação com o meio ambiente vem sendo um assunto amplamente abordado em 
diversas áreas na sociedade, sendo necessário também encontrar soluções dentro da 
engenharia civil que visam diminuir o impacto causado à natureza.   

 Dentre todos os setores da indústria, o setor de construções é o que mais consome 
recursos naturais, apresentando um valor estimado entre 40% e 75% do que é extraído de 
todo meio ambiente. Atualmente soluções são pensadas para diminuir esse consumo, visto 
que a quantidade de recursos disponíveis vem diminuindo. Sendo assim, o bambu se 
apresenta como uma boa alternativa para substituição de materiais nas edificações 
(PEREIRA, 2006).  

Segundo Beraldo e Pereira (2008), o bambu se adapta facilmente a climas tropicais além 
de ser uma fonte renovável de recursos, de rápido crescimento e com uma variedade muito 
grande de espécies distribuídas pelo mundo. Outro ponto positivo para o bambu é que a 
planta é considerada um rápido absorvedor de carbono da atmosfera. 

 Apesar da do baixo peso específico do bambu, esse material natural apresenta elevadas 
propriedades mecânicas (BERALDO e CARBONARI, 2019), chegando a ser chamado por 
alguns pesquisadores do “aço vegetal” (CARBONARI, 2017). Entretanto, o bambu não 
tratado é facilmente atacado pelos insetos, especialmente os carunchos. Esse problema foi 
resolvido pelo nosso grupo de pesquisa em 2013, quando foram tratados colmos com um 
produto natural oriundo da cassa da árvore acácia negra: o Tanino (CARBONARI e 
LIBRELOTTO, 2019). Após 6 anos de tratamento, nenhum dos corpos-de-prova e dos 
colmos de bambu tratados tiveram o ataque dos insetos. 

Mesmo com as duas normas técnicas sobre bambu estarem em consulta pública - 
https://www.abntonline.com.br/consultanacional/ (ABNT NBR 16828-1, 2020, ABNT NBR 
16828-2, 2019), as lajes mistas de bambu com concreto, que trata o presente trabalho, não 
estão contempladas nas referidas propostas de normalização. São poucos trabalhos nesse 
tema, onde se destaca a pesquisa desenvolvida por Ghawami (2005), que ensaiou lajes mistas 
de bambu com concreto. Posteriormente, nosso grupo de pesquisa reproduziu os mesmos 
ensaios (ACOSTA e CARBONARI, 2017). Ambos trabalhos concluíram que a seção 
transversal adotada não proporcionou rigidez e resistência mecânica suficientes para 
utilização em edificações. 

Desta forma, se fez necessário alterar a seção transversal, e incorporar um sistema de 
ligação entre as meias canas de bambu com o concreto, que estão detalhados nesse trabalho. 
Essa nova concepção de laje começou a ser utilizado nas pesquisas em 2017 pelo grupo de 
pesquisa “Bambu UEL” (CARBONARI et al; ROSSI, 2019), e que está em processo de 
patente pelo INPI (BR 10 2018 015711 6).   

 

2 Materiais e métodos 
 

2.1 Fabricação das lajes 

Para este trabalho foram produzidas seis lajes mistas de bambu-concreto com conectores 
também de bambu. Elas possuem comprimento de 310 cm, largura de 75 cm, e altura de 20 
cm. O modelo da laje mista bambu-concreto é apresentado na Figura 1.  
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Figura 1: Modelo da laje mista bambu-concreto ensaiada. Fonte: Rossi (2019) 

A aderência entre a meia cana de bambu e o concreto se apresenta bastante deficiente. 
De forma a maximizar o comportamento conjunto bambu-concreto, caracterizando uma 
estrutura mista, fora necessário o uso de conectores de cisalhamento. Estes conectores 
possuem 4 cm de comprimento e diâmetro de 1 cm. As lajes 1, 2 e 3 possuem espaçamento 
entre conectores de 10 cm enquanto as lajes 4, 5 e 6 de 5 cm. 

Cada laje possui três meias-canas de bambu da espécie Dendrocalamus Giganteus que 
foram coletados no bambuzal da Universidade Estadual de Londrina. Cada vara largura de 
projeto de 12 cm, espessura média de 1,5 cm espaçadas uma da outra em 19,5 cm. Na Figura 
2 é apresentado a seção transversal típica das lajes ensaiadas. 

 
Figura 2: Seção transversal das lajes. Fonte: autores 

Vale ressaltar que, a geometria referida acima dificilmente é conseguida na prática, visto 
que o bambu possui razoável variação diametral por ser um material obtido de um ser vivo. 
A absorção de tal variação foi contornada no posicionamento das placas de EPS. 

Para padronização, foi escolhido fixar a altura de todas as meias-canas em 6 cm, deixando 
o raio como uma variável, formando assim um setor circular vazado e não um semicírculo 
perfeito conforme demonstrado na Figura 3. 

Foram coletadas um total de 16 varas totalizando 32 meias-canas. No entanto, para a 
fabricação das seis lajes foram necessárias apenas 18 delas. O número coletado foi maior 
visando uma maior homogeneidade de escolha.  
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Figura 3: Modelo de corte da meia-cana de bambu. Fonte: autores 

Para separação e preenchimento do espaço entre as vigotas foi utilizado placas de EPS de 
altura igual a 10 cm e largura de 19,5 cm. Para melhor distribuição de cargas, foram 
confeccionadas malhas também feitas de bambu e conectadas com barbante de sisal. Na 
etapa da concretagem, optou-se por concreto usinado tanto para vigotas quanto para a capa.  

Essa estrutura está em processo de patenteamento no INPI, sob número do processo BR 
10 2018 015711 6. 

2.2 Ensaios à flexão das lajes 

O ensaio de flexão é realizado com a aplicação de cargas concentradas em pontos 
previamente determinados na estrutura. Esta carga varia de zero até o rompimento da 
estrutura. O ensaio de flexão em quatro pontos, utilizado neste trabalho, consiste na 
aplicação de duas cargas concentradas equidistantes, conforme demonstrado na Figura 4. 

Este ensaio foi realizado no Laboratório de Estruturas da Universidade Estadual de 
Londrina, juntamente com funcionários da UEL, capacitados para a realização do mesmo. 

 
Figura 4: Ensaio de flexão em quatro pontos. Fonte: autores 

A célula de carga utilizada nos ensaios foi da marca “MTech” de 10 tf com sensibilidade 
de 3mV/V. Já os pórticos de reação são da marca “Lenpco” para até 40 tf. 

Para a medição dos deslocamentos durante a aplicação da carga foram utilizados três 
transformadores diferenciais de variável linear (LVDT) da marca “KYOWA”, modelos 
“DT-50A” e “DT-100A”. Foram posicionados dois LVDTs com amplitude de medição de 5 
cm na capa da laje, cada um próximo a um apoio e o terceiro LVDT, com amplitude de 
medição de 10 cm foi posicionado no centro da laje garantindo assim a medição caso o 
deslocamento central ultrapassasse 5 cm. 

Através do ensaio pode-se obter as curvas carga x deslocamento para cada umas das 
lajes. 

O módulo de elasticidade da espécie de bambu Dendrocalamus Giganteus foi 
determinado experimentalmente por Carbonari et. al (2017), cujo valor médio foi de 20 GPa.  
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Já o módulo de elasticidade do concreto aos 28 dias foi calculado de acordo com o item 
8.2.8 da NBR 6118/2014. Portanto, foi necessário obter o valor da resistência à compressão 
do concreto (𝑓 ) e o parâmetro em função da natureza do agregado (𝛼). 

Nos ensaios em corpos de prova do concreto utilizado nas lajes, realizados no 
Laboratório de Materiais de Construção da UEL foi verificado que o valor de 𝑓  é de 27 
MPa. Já o valor de 𝛼 referente a granito e gnaisse é igual a 1. 

 
3 Resultados e análises 

Para o cálculo das propriedades geométricas da seção transversal da laje mista bambu-
concreto foi admitido que os materiais apresentam inicialmente um comportamento 
mecânico linear entre tensão e deformação dos materiais. Além disso, foi desconsiderada a 
resistência a tração do concreto. 

Considerando que a espessura média das meias-canas apresenta um valor médio de 1,5 
cm, e homogeneizando a seção como se fosse só de concreto, foram obtidos os seguintes 
valores médios das propriedades geométricas para a seção transversal das lajes (ver Tabela 
1). 
  

Resultados obtidos através de conceitos da resistência dos materiais 

Área da seção (A) 806,43 cm² 

Posição da linha neutral (y ) 6,2573 cm 

Momento de inércia homogeneizada (I ) 23954,6278 cm  

Módulo de elasticidade do concreto (E ) 29,10 GPa 

Módulo de elasticidade do bambu (E ) 20 GPa 

 
Tabela 1: Propriedades geométricas da seção transversal da laje de bambu-concreto. Fonte: autores 

 
Com os valores da Tabela 1 pode-se comparar os resultados teóricos da rigidez inicial 

das lajes com os resultados experimentais obtidos nos ensaios. 

Após a realização do ensaio de flexão foi possível obter os valores da carga e o 
deslocamento correspondente, nos três LVDTs de cada uma das lajes. Estes dados 
necessitaram ser tratados para ter um mesmo padrão para todas as análises. 

Em todos os ensaios, os dados começaram a ser coletados antes do ensaio efetivamente 
começar e, também, continuaram a ser coletados após o seu término. Isso fez com que os 
primeiros e os últimos valores de carga e de deslocamento permanecessem constantes. Como 
só interessa o intervalo de tempo em que a estrutura começa a ser carregada até seu 
rompimento, os valores antes e depois podem ser retirados da análise. 

Após o ajuste inicial é necessário que o primeiro valor de carga e de cada um dos 
deslocamentos seja igual a zero. Essa correção é necessária pois não é possível iniciar o 
ensaio já com estes valores zerados, o que causaria uma distorção no resultado. Para que se 
tenha um resultado correto é ainda necessário que o valor que foi retirado do primeiro ponto 
seja também diminuído de todos os outros pontos referentes ao mesmo elemento de medição. 

 

3.1 Resultados experimentais das lajes ensaiadas 

Após tratamento dos dados, pode-se traçar as curvas carga x deslocamento para cada uma 
das lajes. No Gráfico 1 estão apresentadas as curvas carga x deslocamento de todas as lajes 
ensaiadas. 
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Gráfico 1: Curva carga x deslocamento das lajes ensaiadas. Fonte: autores 

Observando as curvas carga-deslocamento das lajes ensaiadas, mostradas no Gráfico 1, 
pode-se identificar que cada uma delas apresenta 3 fases distintas, que a seguir serão 
explicadas segundo uma interpretação inicial dos autores, e que podem no futuro, após mais 
ensaios serem melhoradas.  

3.2 Análise das curvas carga x deslocamentos experimentais 

A curva carga x deslocamento apresentada no Gráfico 2 refere-se aos resultados obtidos 
na laje 1. Ao avaliar o comportamento das lajes, notou-se que, em todas foi possível observar 
três comportamentos diferente, denominados de Fases. Na primeira parte da curva têm-se a 
Fase 1, ao qual apresenta certa proporcionalidade de carga x deslocamento. Na segunda 
parte, chamada de Fase 2, é observado comportamento bastante semelhante à Fase 1. Já a 
terceira parte, chamada de Fase 3, ocorre após o rompimento da estrutura. 

 

 
Gráfico 2 – Fases da curva carga x deslocamento da laje 1. Fonte: autores 

Pode-se observar que mesmo após atingir a carga última, a estrutura consegue resistir 
parcialmente às cargas aplicadas, descaracterizando um rompimento frágil. 

O comportamento apresentado nos ensaios segure que, na Fase 1 os conectores não 
sofrem deformação e estão posicionados conforme Figura 5. 
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Figura 5: Conectores na Fase 1. Fonte: autores 

A descontinuidade observada entre a Fase 1 e 2 ocorre devido à perda de aderência do 
concreto com a face do bambu. Como há três varas de bambu em cada uma das lajes, a 
superfície de contato possui um valor alto. Essa perda de aderência em uma área 
relativamente grande gera consequentemente uma energia elevada provocando a inclinação 
dos conectores conforme demonstrado na Figura 6. 

 
Figura 6: Conectores na Fase 2. Fonte: autores 

Após a inclinação dos conectores inicia-se a Fase 2, e que suporta muito mais carga e 
alcança maiores deslocamentos do que a Fase 1. 

As lajes com conectores espaçados a cada 10 cm possuem aproximadamente 90 
conectores se somadas as três meias-canas. No entanto apenas 2/3 dos conectores sofrem 
deformação uma vez que no trecho entre as duas cargas concentradas o valor da força 
cortante atuante é igual a zero. Assim, a força resistente de tração de cada conector é de 
aproximadamente 0,4 tf e somando todos os conectores de 24 tf.  

Com a inclinação dos conectores, uma componente da força de cisalhamento passa a atuar 
na direção do arrancamento deles da meia-cana. Quando os conectores perdem o contato 
com o bambu ocorre o rompimento da laje conforme demonstrado na Figura 7. 

 
Figura 7: Conectores na Fase 3. Fonte: autores 

Deve-se ressaltar que os conectores sempre estarão inclinados para o sentido da borda 
mais próxima da laje, com exceção dos conectores localizados entre as duas cargas 
concentradas que não sofrem deformações. 

No Gráfico 3 é apresentado a curva de carga x tempo da laje 1 e na Figura 8 apresentado 
o instante em que ocorre o rompimento da laje durante o ensaio. 
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Gráfico 3 – Curva carga x tempo da laje 1. Fonte: autores 

Observa-se no Gráfico 3 que o rompimento da laje ocorreu entre os segundos 22 e 23 do 
ensaio, que é o mesmo instante em que ocorre uma perda abrupta de resistência. Isso 
comprova que o rompimento da estrutura é causado pelo arrancamento dos conectores da 
seção de bambu. 

Os gráficos e filmagens de todas as outras lajes também foram analisados e apresentaram 
o mesmo comportamento que o demonstrado para a laje 1. 

Com os valores dos coeficientes das curvas teóricas e experimentais da Fase 1 é possível 
encontrar um fator de correção, definido como sendo a razão entre coeficiente teórico e o 
experimental da Fase 1. Os fatores de correção das lajes encontram-se na Tabela 2. 

Lajes Fator de correção 
1 1,433 
2 1,766 
3 1,739 

Média (10,0 cm) 1,646 
1 1,916 
2 1,990 

Média (5,0 cm) 1,953 
Média total 1,769 

 
Tabela 2: Fatores de correção de comportamento da Fase 1. Fonte: autores 

 

Para cada uma das lajes foram ajustadas curvas de tendência á experimental, buscando a 
maior correlação possível, conforme se pode observar para a curva carga x deslocamento da 
laje 1 no Gráfico 2. Desta maneira, foi possível obter os coeficientes de ajuste. 

A linha em vermelho refere-se ao valor teórico médio, a cinza refere-se à linha de 
tendência da Fase 1 do ensaio partindo da origem, e a verde refere-se à linha de tendência 
da Fase 2, também partindo da origem. 

Este procedimento foi realizado para todas as lajes ensaiadas, onde na Tabela 3 são 
apresentados os resultados. 

Na Tabela 3 pode-se observar que a laje 6 apresentou valores discrepantes comparados 
aos das outras lajes. Essa diferença pode ter sido causada por diferenças na geométrica dos 
bambus utilizados ou erro no processo executivo. 
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Gráfico 2: Curva carga x deslocamento da laje 1. Fonte: autores 

 

 

  teórico  

Fase 1 

  experim. 

 Fase 1 

  experim. 

  Fase 2 

Rigidez (𝐸𝐼)  Fase 1 
(𝐾𝑔𝑓. 𝑚²) Redução de  

 

Carga de 
ruptura 

laje 1 1483,4 1034,8 182,17 495841,67  2700 
laje 2 1483,4 840,16 153,28 402576,67  2400 
laje 3 1483,3 852,83 180,98 408647,71  2500 
Média 1483,4 909,26 172,14 435688,68 81,07% 2533 
laje 4 1483,5 774,27 217,13 371004,36  3300 
laje 5 1483,5 745,28 162,13 357113,33  3000 
laje 6 1483,1 3781,2 189,52 1811825,00  2660 

Média 1 1483,5 1766,9 189,59 846647,57 89,27% 2987 
Média 2 1483,5 759,76 189,63 364058,85 75,04% 3150 

 
Tabela 3: Coeficientes das linhas de tendência das curvas. Fonte: autores 

As lajes 4 e 5, que são as com conectores espaçados a cada 5 cm apresentaram carga de 
ruptura média maior de aproximadamente 500 kg comparado ao grupo das lajes 1,2 e 3 que 
são as com conectores espaçados a cada 10 cm. 

 
3.3 Análise da seção de projeto no ELS 

Os coeficientes de correção da Tabela 3 foram obtidos através dos ensaios experimentais 
das lajes, no entanto, para comparar os resultados obtidos nos experimentos com a norma é 
necessário utilizar uma seção de projeto que corresponde a área de influência da vigota 
central da laje que está apresentada na Figura 8. 

Como não houve ensaios para esse tipo de estrutura, o coeficiente médio encontrado é 
utilizado para transformar a seção experimental na seção de projeto multiplicando a rigidez 
da primeira por este coeficiente. 

Para tornar os próximos estudos mais práticos encontrou-se a relação entre o momento de 
inércia da seção experimental e teórica da laje, com valor de aproximadamente 2,8. Deve-se 
ressaltar que para se confirmar essa relação é necessário a realização de outros ensaios. 
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Figura 8: Seção transversal da seção de projeto. Fonte: autores 

 
Supondo uma laje utilizada para fins residenciais a carga acidental segundo a NBR 

6120/2019 para a pior situação que é em despensas, áreas de serviço e lavanderias equivale 
a 200 kg/m². Esse valor deverá ser somado com o peso próprio da estrutura e transformado 
em uma carga concentrada na seção de projeto. Dessa forma, a carga concentrada 
equivalente em serviço é de 394,96 kg já apresentado no Gráfico 3 desse artigo. 

Pode-se observar que o valor da carga em serviço encontra-se na Fase 1 das curvas de 
carga x deslocamento. No entanto, foi utilizado os valores da Fase 2 para o cálculo das 
flechas, obtendo um valor maior do que o real, ou seja, a favor da segurança. Ao longo do 
texto será adotando o termo “flecha” como sendo sinônimo de “deslocamento vertical”. 

Para que a estrutura atenda a norma para o ELS é necessário que a flecha da estrutura em 
análise não seja maior que a flecha permitida pela NBR 6118/2014 que é de 1,2 cm para a 
estrutura analisa neste trabalho. 

A flecha instantânea calculada foi de 0,31 cm, no entanto deve-se considerar o coeficiente 
de fluência do concreto para obter a flecha total. A flecha total possui valor de 1,08 cm e, 
também, teve seu valor majorado neste estudo uma vez que toda a carga concentrada foi 
multiplicada pelo coeficiente de fluência o que não ocorre na prática. 

Como o valor da flecha total foi menor que o valor da flecha limite é possível calcular 
qual o vão livre máximo da estrutura para que ela atenda a norma quanto esse quesito. Assim 
essa estrutura poderia ser construída com um vão livre de até 3,08 m. A NBR 6118/2014 
também sugere valores máximos para as tensões normais na estrutura. Assim, as tensões 
resistentes devem ser maiores que as tensões solicitantes. 

A tensão solicitante máxima de compressão no concreto, para essa estrutura, foi de 1,01 
MPa, enquanto que a tensão resistente de compressão no concreto é de 19,29 MPa. Já para 
o bambu, a tensão solicitante máxima de tração foi de 1,22 MPa, enquanto que a tensão 
resistente de tração é de 104,35 MPa.  

Como observado nos resultados apresentados anteriormente, as tensões solicitantes de 
bambu e concreto são bem menores que as tensões resistentes para os mesmos materiais 
estando de acordo com a norma nesse quesito. Assim pode-se confirmar que a ruptura da 
laje foi provocada pela falha nos conectores, conforme já citado anteriormente. 

Como os valores de flecha total e tensão solicitante estão abaixo do máximo permitido é 
possível aumentar o espaçamento entre as vigotas. A Tabela 4 apresenta o valor da flecha 
total e da tensão para diferentes espaçamentos entre as vigotas. 
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Entre vigotas (cm) Flecha total (cm) Vão livre (m) 𝜎 ,  (MPa) 𝜎 ,  (MPa 

15 1,02 3,13 1,00 1,13 

20 1,09 3,07 1,01 1,23 

25 1,17 3,02 1,02 1,34 

30 1,24 2,97 1,03 1,44 

35 1,32 2,93 1,04 1,55 

Tabela 4: Flecha total e tensões para diferentes dimensões de lajes. Fonte: autores 

De acordo com a Tabela 4 é possível que se construam lajes com espaçamento entre 
vigotas de 25 cm e vão livre de 3 m.  

No entanto, como já citado anteriormente, os valores para as flechas foram majorados, 
assim, por meio de cálculos mais exatos, é possível que se utilize espaçamento entre vigotas 
de 30 cm e mesmo assim a estrutura atenda a norma. Tal alternativa deverá ser comprovada 
com a realização de ensaios futuros. 

 

4 Conclusões 

Mesmo as propriedades geométricas do bambu não sendo constantes, o que impede uma 
padronização de medidas, estas diferenças não afetam a resistência e a eficiência da 
estrutura. Como tentativa de padronização pode ser utilizado um valor médio das amostras 
ensaiadas. 

Como foi necessário utilizar apenas a seção de projeto, que corresponde a vigota central 
da laje, calculou-se um coeficiente de redução do momento de inércia da seção experimental 
para a seção de projeto cujo valor é de 2,8. No entanto tal valor deve ser confirmado por 
outros ensaios. 

Também por consequência de não ter sido ensaiada uma estrutura somente com seção de 
projeto, é possível de posse da rigidez teórica da estrutura, encontrar um fator de correção 
para o comportamento elástico não-linear da Fase 1, obtendo assim uma simulação do 
resultado do ensaio caso esta seção de projeto fosse ensaiada. O fator de correção possui um 
valor médio de 1,77 que varia de acordo com as propriedades geométricas da estrutura, 
portanto para se confirmar esse valor também se recomenda a realização de outros ensaios. 

As lajes com conectores espaçados a cada 5 cm romperam com carga de 
aproximadamente 500 kg a mais que as lajes com conectores espaçados a cada 10 cm. 

Todas as lajes mistas de concreto e bambu sem a presença de aço atenderam às condições 
de ELU e ELS previstas na NBR 6118/2014 para tensões e flechas, no entanto ainda são 
necessários mais ensaios e experimentos para comprovar a sua aplicação estrutural em 
edificações. 

A tensão resistente de compressão no concreto e a tensão resistente de tração no bambu 
apresentam valores bem superiores do que as respectivas tensões solicitantes, desta forma, a 
estrutura rompe pela perda de contato dos conectores com meia-cana de bambu e não por 
falha no concreto ou no bambu. 

Mesmo após os conectores terem sido arrancados da seção de bambu, a estrutura não 
rompeu; pois a área da seção transversal do bambu utilizada é grande o suficiente a ponto de 
suportar o peso próprio do concreto e da carga aplicada pela célula de carga. 

Como os valores da tensão solicitante de compressão no concreto, da tensão solicitante 
de tração no bambu e o da flecha total ficaram abaixo dos máximos permitidos por norma, é 
possível que se aumente o espaçamento entre vigotas e consequentemente a largura total da 
laje com a condição de manter o comprimento em 3 m até que se atinja o máximo permitido 
por norma. 
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Resumo 

A cidade de Manaus possui importantes bacias hidrográficas que apresentam altos índices de 

poluição, ocupação das margens, redução de drenagem natural e acúmulo de resíduos sólidos. Tais 

áreas precisam de alternativas que possibilitem mudança da paisagem de forma positiva, melhorando 

a qualidade dessas áreas, a mobilidade e o lazer da comunidade. Este trabalho identifica e mapeia os 

principais igarapés e cursos d’água das bacias hidrográficas de Manaus e propõe alternativas para 

renaturalização das áreas dos igarapés, visando garantir o retorno dos cursos d’água em sua plenitude. 

Utiliza-se de mapas hidrológicos, georreferenciados, das bacias de Manaus, pesquisas dos órgãos 

públicos e revisão bibliográfica de cientistas locais, que investigam a recuperação dos leitos de rios. 

Daí, delimita as bacias hidrográficas e propõe alternativas para renaturalização dos cursos d’água. 

Visa, dessa forma, contribuir com a discussão referente a sustentabilidade ambiental e contribuir com 

conscientização pela necessidade de implementação de ações com responsabilidade socioambiental. 

 

Palavras-chave: Renaturalização de Rios; Bacias Hidrográficas de Manaus; Sustentabilidade 

 

 

Abstract 

The Manaus City has important urban watersheds that have high levels of pollution, occupation of 

the margins, reduction of natural drainage and accumulation of solid waste. Such areas need 

alternatives that enable the landscape to change positively, improving the quality of these areas, 

mobility and leisure in the community. This work identifies and maps the main streams and water 

courses in the Manaus’s watersheds and proposes alternatives for the naturalization of the streams' 

areas, aiming to guarantee the return of the water courses in their fullness. It uses georeferenced 

hydrological maps of the Manaus’s watersheds, research by public agencies and a bibliographic 

review by local scientists, who investigate the recovery of riverbeds. Hence, it delimits the watersheds 
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and proposes alternatives for the renaturalization of watercourses. In this way, it aims to contribute 

to the discussion regarding environmental sustainability and contribute to raising awareness of the 

need to implement actions with socio-environmental responsibility. 

 

Keywords: Renaturalization of rivers and streams; Manaus’s watersheds; Sustainability 
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1. Introdução 

 

A cidade de Manaus possui bacias hidrográficas com inúmeros igarapés distribuídos 

por toda sua extensão. De acordo com Trata Brasil (2018) na cidade de Manaus, somente 

10,18% do esgoto é coletado e apenas 23,80% é tratado. A maior parte do volume de esgoto 

é despejada diretamente nos igarapés, lagos e no Rio Negro. 

O levantamento traça um panorama das 100 maiores cidades do Brasil. O indicador 

de coleta de esgoto, que também avalia quanto da população tem acesso ao serviço, 

demonstrou as fragilidades do saneamento básico em Manaus. 

Com essa condição, Manaus passa de uma cidade com proximidade de áreas 

florestais protegidas para uma cidade pouco arborizada; da mesma forma, apresenta várias 

drenagens naturais (igarapés) em sua área urbana, mas poucos planos de saneamento e 

preservação desses cursos d’água apesar da proximidade de duas calhas importantes como 

as do Rio Negro e Solimões. 

Outras cidades, como o caso de Seul, na Coreia do Sul, que revitalizaram drenagens 

naturais antes aterradas e adensadas para o trânsito da cidade, refizeram seus planos urbanos 

e desaterraram os cursos d’água. Manaus ainda conta com bacias urbanas importantes, tais 

como: a do Educandos, São Raimundo, Bolívia, Aleixo, Tarumã, do Quarenta e Mindu, que 

estão morfologicamente preservadas, mas que precisam de um novo olhar quanto a qualidade 

dessas áreas e um possível uso para auxiliar na composição da cidade, além de acessório 

para mobilidade e lazer das pessoas. 

Este trabalho utiliza mapas hidrológicos georreferenciados das bacias de Manaus, 

pesquisas dos órgãos públicos e revisão bibliográfica de cientistas locais, que investigam a 

recuperação dos leitos de rios. 

Como resultado, apresenta o mapeamento os principais igarapés e cursos de água das 

bacias hidrográficas de Manaus e propõe alternativas para renaturalização das áreas dos 

igarapés, de modo a garantir o retorno dos cursos de água em sua plenitude. 

 

2. Alguns conceitos 

 

Travassos (2010), traduziu e adaptou os termos frequentemente utilizados nas ações 

de cunho ambiental em rios, os quais são a seguir apresentados: 

vi) Restauração (ou Restauro) – É o restabelecimento da estrutura e da função 

de ecossistemas. O processo objetiva voltar, tanto quanto possível, às 

características, antes observadas, da ocupação humana.  O processo de 

restauro faz uma reestruturação geral da estrutura, da função e do 

comportamento, dinâmico, mas autossustentável, do ecossistema.  

ii) Reabilitação – Recuperação parcial de processos e funções de um ecossistema, 

inclui medidas estruturais e “recuperação assistida”, que consiste na remoção de algum 

distúrbio para que o processo natural se recupere. Não se trata aqui de recuperar uma situação 

original, mas de estabelecer paisagens que sejam estáveis do ponto de vista hidrológico e 

geomorfológico.  
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iii) Preservação – Atividades que visam manter as funções e características de um 

ecossistema, protegendo-o de uma futura degradação.  

iv) Mitigação – Compensação por algum dano ambiental, conjunto de medidas que 

tenham como objetivo minorá-lo. Essas medidas podem acontecer no próprio local da 

degradação, ou em outro. Podem envolver o restauro de um ecossistema para uma condição 

socialmente aceita, ainda que não original.  

v) Naturalização – Objetiva estabelecer um sistema hidrológico e morfológico 

variado, sistemas que sejam dinâmicos e estáveis, capazes de servir de suporte a 

ecossistemas saudáveis e biodiversos, mas sem referência a um sistema preexistente.  

vi) Criação – Formação de um sistema. Como exemplo, os alagados. 

 

3. Principais iniciativas no Brasil e no Mundo 

 

Projeto Swith (2005) – iniciativa da União Européia para troca de experiências, 

informações e conhecimentos referentes à gestão das águas nas cidades, tem por objetivo a 

formação das alianças de aprendizagem (learning aliances). Com sede na cidade de Delft, 

Holanda, local que também sedia a UNESCO-IHE Institute for Water Education, instituto 

fundado em 2003 para realizar pesquisas, ensino e atividades nas áreas de água, meio 

ambiente e infraestrutura. O instituto está localizado em Delft, na Holanda, e foi fundado 

pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O 

projeto Swith é formado por uma rede de 15 países e 32 instituições, sendo coordenado pelo 

UNESCO-IHE. 

O Brasil, representado pela Universidade Federal de Minas Gerais e pelo Município 

de Belo Horizonte, tem participação no projeto Switch, devido ao envolvimento e 

participação efetiva destas duas instituições no projeto intitulado Plano Diretor de Drenagem 

Urbana de Belo Horizonte, que tinha como principal princípio norteador a valorização das 

águas urbanas no sentido da não exclusão destas e, sim, da sua inclusão na paisagem da 

cidade. Dessa forma, o programa Drenurbs, iniciado em 2001, que tinha por objetivo 

promover a recuperação ambiental do município de Belo Horizonte, colaborou de forma 

efetiva para a participação brasileira no projeto Switch (CHAMPS, 2010, apud MACHADO, 

2010).  

A Agenda 21 foi um dos principais resultados da conferência Eco-92 ou Rio-92, 

ocorrida no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992. É um documento que estabeleceu a importância 

de cada país a se comprometer a refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual 

governos, empresas, organizações não-governamentais e todos os setores da sociedade 

poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. Agenda 21 é 

um plano de ação para ser adotado global, nacional e localmente, por organizações do 

sistema das Nações Unidas, governos e pela sociedade civil, em todas as áreas em que a ação 

humana impacta o meio ambiente. 

Programa Pró-Água Semiárido – originado por meio de um acordo entre o Governo 

Federal e o Banco Mundial, tendo entre os seus objetivos maiores disponibilizar água de boa 

qualidade para o Semiárido brasileiro, possibilitando o desenvolvimento sustentável da 

região.  
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4. Experiências internacionais em renaturalização de rios 

 

Os quadros de 1 a 7, abaixo, consolidam informações de experiências internacionais 

em renaturalização de rios, referem-se a Coreia do Sul; a Alemanha; a Inglaterra; ao bloco: 

Suíça, França, Alemanha, Holanda, Bélgica e Luxemburgo; ao bloco União Européia; a 

Franca e ao Chile, respectivamente. 

 

PAÍS: Coreia do Sul 

RIO/CÓRREGO/CURSO D’ÁGUA: Cheonggyecheon 

SITUAÇÃO 
PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIA 

ANTES: DEPOIS: 

Canalizado sob vias de 

veículos 

Elemento 

estruturador de áreas 

prioritárias para pedestres. 
Seul retirou as vias; restaurou o 

córrego e devolveu à população 

um corredor verde em suas 

margens situadas entre três e 

cinco metros abaixo do nível da 

rua. 

• 30% de melhoria da 

qualidade do ar; 

• redução do nível de ruído; 

• redução do efeito ilha de 

calor e criação de um corredor de 

vento; 

•  A biodiversidade também 

deu um salto, agora existem no 

local 14 espécies de peixes, 18 

espécies de pássaros, 41 espécies 

de insetos. 
Além disso, o local ganhou:  

• vitalidade econômica; 

•  preferência para pedestres; 

•  harmonia entre o 

desenvolvimento e a preservação;  

•  mudanças do paradigma 

da gestão urbana, e; 

•  restauração histórica e 

ecológica. 

Quadro 1: Renaturalização do rio Cheonggyecheon. Fonte: elaborado pelas autoras conf. LEE k.,2006 
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ANTES 

 

DEPOIS 

 
Figura 1:Rio Cheonggyencheon – foto comparativa 

das três fases do projeto: antes, durante e depois 

Fonte: Foto Namsung, publicada em 

www.viveraviagem.com,br, fev/201 

Figura 2:Renaturalização do cheonggyecheon 

Fonte: Imagem publicada em 

https://projetobatente.com.br/projeto-de-restauracao-

do-cheonggyecheon, em 26/mar/2018 

 

PAÍS: Alemanha 

RIO/ CÓRREGO/ CURSO D’ÁGUA: Emscher 

SITUAÇÃO PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIA 
ANTES: DEPOIS: 

Sofreu um processo de 

industrialização, a partir de 

meados do séc. XIX (+100anos): 

• exploração de carvão 

mineral na região sul do rio; 

• introdução da máquina a 

vapor.  

Sofreu o processo de 

desindustrialização, o ambiente 

resultante estava extremamente 

degradado em seus vários 

aspectos, com impactos 

negativos sobre a qualidade de 

vida:  

• rios poluídos; 

• solo contaminado com 

metais pesados e nível elevado 

de emissões tóxicas industriais. 

 

Seg. Alve(2006), o 

rebaixamento do solo (com 

até 30 metros de 

profundidade em alguns 

pontos), por conseqüência 

da extração mineral, 

impossibilitava a instalação 

de tubulações subterrâneas.  

Por este motivo os cursos 

d`água foram colocados em 

calhas de concreto.  

Além disto, foi preciso 

construir taludes nas 

margens do rio para que a 

água não transbordasse nas 

áreas afundadas.  

Para vencer estes desníveis, 

foi necessária também a 

introdução de equipamentos 

para o bombeamento 

contínuo das águas 

(atualmente 100 bombas).  

A forma adotada aborda uma 
problemática generalizada, 
situações mais amplas e com 
simultaneidade, resultando em:  

• renovação da estrutura 
econômica,  

• recuperação da 
paisagem e de seus elementos, 
tendo os cursos d’água como o 
eixo da paisagem.  

• implantação de distritos 
industriais, agora para indústrias 
com tecnologias limpas, em 
antigas áreas de mineração.  

• urbanização e 
construção de moradias 
inovativas, com atuação 
também no campo social. 

A renaturalização do rio 
Emscher é considerada um dos 
maiores projetos de 
infraestrutura da Europa. 

O projeto para o rio e córregos agrega diversas ações, que vão desde a melhoria da qualidade da 

água até um novo desenho de seu leito e margens. Visa recompor sua dinâmica e reinseri-los como 

elementos visíveis na paisagem urbana. 

Quadro 2: Renaturalização do rio Emscher. Fonte: elaborado pelas autoras, conf. IBA- 

EMSCHERGENOSSENSCHAFT-1990, apud PIMENTEL, 2006 
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ANTES 

 
Figura 3:Vista aérea de parte da região do Ruhr. Como elemento central, um córrego canalizado 

nas formas tradicionais para o carreamento dos esgotos. 
Fonte: IBA-Internationale Bauausstellung Emscher-Park, apud Alves (2008) 

 

DEPOIS 

 
 

Figura 4: Parks and Gardens in the Ruhr area, 
Germany. Fonte: publicado em 

https://regiopia.com/europe/germany/ruhr-area/ruhr-
gardens.html 

Figura 5:A revitalização ambiental do Emscher 
Park - Alemanha Fonte: publicado em 

http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2012/02/re
vitalizacao-ambiental-do-emscher-park.html 
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PAÍS: Inglaterra 

RIO/ CÓRREGO/ CURSO D’ÁGUA: Tâmisa (Thames) 

SITUAÇÃO 
PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIA 

ANTES: DEPOIS: 

1878 – seiscentos 
náufragos morrem por 
intoxicação da água 
poluída enquanto 
tentavam chegar à 
margem 

Mau cheiro, epidemias 
de cólera, entre outros 
evidenciaram a 
necessidade de se 
implantar um sistema 
de recuperação do rio 

Foram realizadas 
sucessivas tentativas 
de recuperação 

Suas águas deixaram 
de ser consideradas 
potáveis deste 1610. 

Na década de 70, os 
primeiros indícios de 
recuperação: o reaparecimento 
do salmão; 

A partir daí o rio se beneficiou 
de sucessivos programas de 
saneamento; 

A implementação de uma 
legislação ambiental rígida 
exigiu que as fábricas deixassem 
de lançar os dejetos diretamente 
nas águas do rio 

O conjunto integrado de 
ações devolveu a vida ao Rio 
Tâmisa, recuperando espécies e 
a qualidade da água.  

Embora ainda haja 
problemas com a vazão de 
esgoto e poluentes, o rio é um 
exemplo extremamente 
importante no âmbito da 
revitalização dos rios.) 

O túnel, chamado Tideway, visa 
expandir a capacidade de 
tratamento das águas do rio. Ele 
terá capacidade de armazenamento 
de 1,5 milhões de m3 de esgoto. o 
projeto está previsto para ser 
concluído até 2023. O custo da obra 
está orçado em US$ 6,2 bilhões.  

No entanto, existem inúmeras 
críticas em relação à execução do 
projeto, devido aos custos recaírem 
sobre as tarifas dos consumidores.  

Ainda em desenvolvimento, um projeto que visa a construção de um 
túnel com trinta quilômetros de comprimento, ao lado do rio, visando a 
coleta do esgoto e também das águas pluviais. 

O rio Tâmisa está situado ao Sul da Inglaterra com extensão de 294km e uma área de drenagem 
de, aproximadamente, 130.000km², o que corresponde a 10% da área da Inglaterra e do País de 
Gales. A população da bacia do Tâmisa é de 30 milhões de pessoas, o que corresponde a 23% 
da população da Inglaterra e do País de Gales. Esse rio é utilizado, principalmente, para o 
transporte de cargas e de pessoas, sendo que mais de sete milhões de habitantes se servem dos 
serviços desse ecossistema. Passa por várias grandes cidades como Londres e Oxford.  

Quadro 3: Revitalização do rio Tâmisa. 

Fonte: elaborado pelas autoras, conf. Hill (2010) apud García e Afonso (2013) 
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PAÍS: Suíça, França, Alemanha, Holanda, Bélgica e Luxemburgo 

RIO/ CÓRREGO/ CURSO D’ÁGUA: Reno 

SITUAÇÃO 
PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIA 

ANTES: DEPOIS: 

Até meados da década de 50, 
o rio Reno era conhecido como 
“rio de ouro”, devido à sua boa 
qualidade de água e 
consequente abundância de 
peixes. 
No século XX, o rio Reno 
sofreu vários impactos 
ambientais decorrentes do 
crescimento econômico e 
populacional, com níveis de 
poluição elevados na década 
de 1970, além de trechos 
artificializados por canais para 
atender a navegação 
acarretando degradação e a 
redução de habitats e 
biodiversidade da bacia do 
Reno. 

1987 – Na Conferência de 
Strasburgo na França, 
comissão europeia, 
constituída por ministros, 
definiram um plano de ação 
para recuperar o Reno. 
O plano definiu metas 
importantes, para:  o combate 
da poluição, a melhoria da 
qualidade de água potável e a 
prevenção de acidentes. 
1987 – nova Conferência 
Internacional, incluiu a 
recuperação ecológica no 
programa de ações. 

1995 - A redução da poluição em 
50% a 70% das emissões mais 
fortes;  
2000 - O retorno do salmão ao rio;  
2007 - O Reno é considerado 
oficialmente um rio limpo, com 
95% de todo o esgoto que recebe 
sendo tratado.  
Além disso, suas águas acolhem, 
hoje, 63 espécies de peixes, 
praticamente tudo o que vivia lá 
antes da poluição. 

As operações custaram aproximadamente US$ 15 bilhões, obtidos 
através de iniciativas políticas e privadas 

(mundialmente conhecido por ser o terceiro maior rio europeu e primeiro em importância econômica, 
em função do transporte e produção de energia hidroelétrica. 

O rio Reno conta com 1.320km de extensão, dos quais 825km são navegáveis.  

Sua bacia hidrográfica faz parte de nove países, provendo o abastecimento de água potável para 30 
milhões de pessoas.) 

Quadro 4: Renaturalização do rio Reno.  

Fonte: elaborado pelas autoras, conf. WEINGERTNER, 2010, apud Garcias e Afonso, 2013 

 

 

PAÍS: União Européia 

RIO/ CÓRREGO/ CURSO D’ÁGUA: Danúbio 

SITUAÇÃO PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIA 
ANTES: DEPOIS: 

Durante a 2ª Guerra Mundial - 

preocupação principal era com a 

navegação 

O incremento do número de 

indústria e de atividades ligadas à 

agricultura resultaram no 

aumento da quantidade de 

resíduos gerados e lançados no 

corpo d’água.  

Dessa foram, a poluição do rio e 

a qualidade da água, passa a ser 

a principal preocupação  

1985 até 1994 - período de 

negociação, tinha como 

objetivo promover de 

maneira integrada diretrizes 

para proteção da qualidade 

da água e encorajar a 

comunicação entre as 

agências de bacias, ONGs 

e sociedade civil 

organizada.  

1994 – É assinada a Convenção 

para a Proteção do Rio Danúbio.  

A cooperação celebrada 

juntamente com a Convenção 

continua sendo satisfatória e 

bem gerenciada. 

A participação pública foi incluída no início do processo de 
tomada de decisão tendo sido fator facilitador da cooperação e 
da prevenção de conflitos durante a gestão das águas 
internacionais naquela bacia 
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Os usos múltiplos da bacia hidrográfica do rio Danúbio são 
representados por: abastecimento de água potável, agricultura, 
pesca, criação de animais, atividades industriais nas áreas de 
química, mineração, papel e celulose, geração de energia 
hidrelétrica e transporte, sendo este último menos impactante 
devido a um planejamento de turismo sustentável.  

Rio Danúbio - nasce na Floresta Negra, Alemanha. É o segundo maior rio da Europa com 2.850km 

de comprimento, sendo o principal afluente do Mar Negro - sua bacia hidrográfica internacional 

abrange 19 países da Europa ). 

Quadro 5: Renaturalização do rio Danubio.  

Fonte: elaborado pelas autoras, conf.  Wolf e Newton, 2007 – apud CIBIM,2010 
 

PAÍS: França 

RIO/ CÓRREGO/ CURSO D’ÁGUA: Sena 

SITUAÇÃO 
PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIA 

ANTES: DEPOIS: 

80% da população 
concentrada em Paris; 

30% atividades industriais 
(cerca de cinco mil fábricas) 
dos mais variados setores, 
tais como papel e celulose, 
refino de petróleo, 
agroindústrias e indústrias 
químicas, estão localizadas 
ao longo dos seus rios 
tributários. 

1950 – contava apenas com 
11 estações de tratamento 
de esgoto 

Revitalização – princípio 
norteador: considerar não 
apenas os aspectos 
referentes à qualidade da 
água. Mas, também, à 
qualidade dos habitats da 
bacia; 
Já foram implantadas várias 
medidas de carácter técnico e 
ambiental. Mas, o programa 
ainda prever outras medidas 
a serem implantadas, como a 
revitalização no tratamento 
de esgotos 
1997-2007 – investimentos 
no valor de 2,1 bilhões de 
euros 

2008 – Em funcionamento, 2000 
estações de tratamento de esgoto; 
 
Para os próximos 6anos - previsão 
de investimento na ordem de 1,5 
bilhões de euros; 
 
Redução dos índices de cádmo, 
encontrados nos canos das 
estações de tratamento; 
 
Em desenvolvimento: projetos que 
visam coletar e tratar as substâncias 
tóxicas que podem ser drenadas 
para a bacia por meio das chuvas. 

Workshop – para discutir propostas de redução do consumo de água 
e destinação adequada dos efluentes da atividade industrial; 

Segundo Casterot (2010), a bacia hidrográfica do rio Sena abrange aproximadamente 20% do 
território francês, com uma área de 100.000km², recebendo a influência de oito mil cidades e de uma 
população que totaliza 7,6 milhões de habitantes 
Outra informação importante é que, entre as várias pressões exercidas sobre a bacia do Sena, cerca 
de 20% da produção agrícola da França é oriunda das suas áreas de drenagem. 

Quadro 6: Renaturalização do rio Sena. 

Fonte: elaborado pelas autoras, conf. Casterot (2010) apud Garcias e Afonso, 2013 
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PAÍS: Chile 

RIO/ CÓRREGO/ CURSO D’ÁGUA: Mapocho 

SITUAÇÃO 
PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIA 

ANTES: DEPOIS: 

Degradação decorrente de 

poluição orgânica por falta 

de rede de esgoto, o 

lançamento de chorume 

devido à disposição final 

inadequada de resíduos 

sólidos, a ausência de 

conservação do seu leito e 

a fragmentação dos 

espaços urbanos  

Entre as consequências da 

degradação, citam-se as 

alterações na biota e a falta 

de espaços e de água de 

boa qualidade, para 

proporcionar a recreação e 

o contato direto da 

população com o rio 

1960 – proposto no plano diretor 

de Santiago a formação de um 

corredor ecológico para integrar 

e harmonizar o rio com a 

paisagem da cidade 

A proposta não foi efetivada, na 

época. Mas, a recuperação do 

Mapocho vem sendo resgatada 

nos vários planos subsequentes  

Em 2007 começou o projeto 

chamado "Mapocho Urbano 

Limpio" que descontaminou a 

área urbana do rio. 

Durante dois anos foram fechadas 

21 descargas de águas residuais,  

Um coletor de 28,5 km de 

comprimento recebe os resíduos e 

permite o tratamento completo de 

águas residuais na Região 

Metropolitana.  

Em outras palavras: deixaram de 

ser lançados no rio Mapocho mais 

de 4.500 litros por segundo de 

águas residuais, o equivalente a 

185 piscinas olímpicas de resíduos 

diariamente.  

Agora estes são redirecionados, 

canalizados, tratados e depois 

descarregados novamente ao rio de 

forma limpa 

localiza-se na região metropolitana de Santiago, com nascentes na cidade de Barnechea, passando 
por várias comunidades, incluindo as cidades de Providência, Maipu e Santiago.  Sua extensão é de, 
aproximadamente, 110km, sendo que a área de drenagem da sua bacia hidrográfica é 4230km² 

Quadro 7:Renaturalização do rio Mapocho.  

Fonte: elaborado pelas autoras, conf. Reid (2009) apud Garcias e Afonso, 2013 
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5. Experiências nacionais em renaturalização de rios 

Os quadros de 8 a 9, abaixo, consolidam informações de experiências nacionais em 

renaturalização de rios, referem-se ao rio Tietê e ao rio São Francisco, respectivamente. 

 

PAÍS: Brasil 

RIO/ CÓRREGO/ CURSO D’ÁGUA: Tietê 

SITUAÇÃO 
PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIA 

ANTES: DEPOIS: 

1924 – Já era discutida a 
crescente poluição do rio; 
As vias marginais, 
consolidadas sobre as 
várzeas, descaracterizam as 
paisagens naturais; 
1930 – Plano de avenidas - os 
fundos de vale foram vistos 
como solução para a 
ampliação do sistema viário 
urbano, trazendo novas 
complicações para as 
questões de drenagem do 
território; 

Vários planos para 
resolver os problemas da 
drenagem no município se 
sucederam.  

A evolução da ocupação 
urbana exigiu a sucessiva 
revisão das vazões de projeto; 
A mesma defasagem entre 
capacidades e demandas 
hidrológicas também é 
verificada em diversos rios e 
córregos que sofreram 
intervenções na Região 
Metropolitana de São Paulo. 

1998 – O Plano Diretor de 
Macrodrenagem da bacia do 
Alto Tietê, visa diagnosticar os 
problemas existentes ou 
previstos no horizonte do 
projeto (2020) e determinar, do 
ponto de vista técnico-
econômico e ambiental, as 
soluções mais interessantes. 

O Projeto Tietê, 
executado pelo Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE), é uma das maiores 
obras de drenagem urbana do 
Brasil e faz parte do Programa 
de Combate às Inundações da 
Região da Grande São Paulo. 

O Projeto é uma parceria 
do Governo de São Paulo com 
o Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC) que 
financia 75% das obras. 

Mesmo com todas as 
modificações no uso e ocupação 
do solo e os novos planos 
diretores, o uso do fundo de vale 
com sistema viário continua sendo 
implantado no Município de São 
Paulo; 

Observa-se que, quando 
ocorrem falhas de projeto ou estes 
são superados pelas modificações 
das características da bacia 
hidrográfica, as soluções 
adotadas consistem na revisão 
dos cálculos e readequação do 
sistema, sem a análise ou 
consideração de outras soluções. 

Observa-se que a 
apresentação de projetos de 
renaturalização que não preveem 
espaços para a recuperação da 
vegetação e do traçado meândrico 
do rio ao longo de suas margens é 
tão inadequada quanto os projetos 
de canalização de um curso 
d’água. 

Principal corpo hídrico do Estado de São Paulo, no trecho em que atravessa a capital, distando apenas 

150 km de sua nascente em Salesópolis. 

Quadro 8: Renaturalização do rio Tietê.  

Fonte: elaborado pelas autoras, conf.  Brocaneli-Stuermer (2008) 
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PAÍS: Brasil 

RIO/ CÓRREGO/ CURSO D’ÁGUA: São Francisco 

SITUAÇÃO 
PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIA 

ANTES: DEPOIS: 

o rio São Francisco 

apresenta uma extensão 

de 2.863km, sendo que 

várias atividades como 

transporte e irrigação são 

desenvolvidas ao longo do 

seu trecho que atravessa 

áreas rurais e urbanas, 

justificando, assim, a sua 

denominação de Rio da 

Integração Nacional 

O Programa de Revitalização 

do São Francisco foi formatado 

para atender as seguintes 

demandas: esgotamento 

sanitário, controle dos 

processos erosivos, resíduos 

sólidos e pequenas obras.  

Para atender tais demandas, o 

projeto reuniu em torno de 300 

propostas que incluíram, 

também, ações de controle de 

poluição, recuperação de mata 

ciliar e práticas de educação 

ambiental 

O esgotamento sanitário atendeu, 

inicialmente, todas as 101 cidades 

localizadas na calha do rio São 

Francisco, incluindo não só as redes 

de coleta e estações de tratamento, 

mas também as ligações das 

residências às redes coletoras, 

minimizando, desta forma, 

problemas sociais e passivos 

ambientais.   

 

Com a finalidade de combater os processos erosivos mais acentuados 

ocasionados pelas enchentes ao longo das margens da hidrovia, 

foram realizadas obras de recomposição das margens.  

Para evitar que a erosão e o avanço do rio comprometam a 

estabilidade física de algumas regiões, elaboraram-se projetos que 

visam à orientação e distribuição espacial das casas de alguns 

povoados, como, por exemplo, o projeto de recuperação e 

urbanização da Vila do Louro, no estado da Bahia 

A Bacia Hidrográfica do rio São Francisco apresenta dimensões especiais em termos de 

abrangência. Com uma área de drenagem de 640 mil km² que envolve 13 milhões de habitantes e 

sete unidades da federação – Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e alguns 

segmentos do Distrito Federal – a sua revitalização constitui um dos maiores desafios para a gestão 

de recursos hídricos no Brasil. 

Quadro 9: Revitalização do rio São Francisco.  

Fonte: elaborado pelas autoras, conf. Garcias-Afonso, 2013 
 

 

6.  Bacias Hidrogáficas de Manaus/AM 

De acordo com ANAS(2019), Manaus possui 10 bacias hidrográficas assim 

distribuídas: Boa Vista 1, 2 e 3; Aleixo 1 e 2; Igarapé do Gigante; Igarapé do Mindu; Igarapé 

do Quarenta; Igarapé do Tarumã-Açu e Igarapé do Mindu. As bacias hidrográficas de 

Manaus possuem inúmeros igarapés que passam por vários bairros das diferentes zonas da 

cidade, os quais são mostrados na Figura 6, abaixo: 
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Figura 3: Mapa georeferenciado das Bacias Hidrográficas de Manaus. Fonte: Implurb/PMM(2020)  

 

A figura 7, abaixo, mostra o intenso arruamento nas áreas abrangidas pelas bacias 

hidrográficas de Manaus. 

 

Figura 4: Logradouros e Arruamentos de Manaus. Fonte Implurb/PMM, 2020 
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Apesar do intenso arruamento, chama a atenção a reduzida rede de drenagem, 

mostrada na Figura 8, abaixo. Mesmo considerando apenas os loteamentos aprovados pela 

prefeitura para uso do solo. A figura 9, abaixo, mostra os loteamentos cadastrados pela 

Prefeitura de Manaus/AM. 

 
Figura 5: Rede de Drenagem de Manaus. Fonte: Implurb/PMM, 2020 

 

 
Figura 6: Loteamentos aprovados para o uso do solo. Fonte: Implurb/PMM, 2020 
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Manaus, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atingiu, 

em 2019, a marca de 2.182.763 habitantes, tornando-se a 7ª cidade mais populosa do país. 

No entanto, de acordo com o Instituto Trata Brasil (2019), somente 12,32% do esgoto é 

coletado e apenas 47,57% de esgoto tratado por água consumida. A maior parte do volume 

de esgoto é despejada diretamente nos igarapés, lagos e no Rio Negro, com consequências 

incomensuráveis para a saúde da população e a sustentabilidade das bacias.  

 

 

Figura 7: Iniciativa manauara, do prof. Almir 

Barros Carlos para preservação ambiental. 

Fonte: Jornal A Crítica, Manaus/AM 

 

 

Figura 8: Ausência de saneamento básico 

Fonte: Imagens google 

 

Figura 9: Rios Poluídos – Meio-ambiente. 

Fonte: infoescola.com 

 

Figura 10:Poluíção química dos Rios 

Fonte: estudopratico.com.br 

 

 

Agravando ainda mais esse quadro, Manaus, embora incrustada na maior floresta 

tropical do mundo, tem apenas 25,1% de arborização urbana de seus espaços públicos, 

ficando, segundo o IBGE (2010), na antepenúltima colocação dentre as capitais brasileiras. 

 

7. Proposta de renaturalização de cursos d’água em Manaus 

 

7.1. Proposta de renaturalização de igarapés da Av. Brasil 

A Avenida Brasil é uma importante avenida da cidade de Manaus, que vai da 

Estrada da Ponta Negra, na região do bairro Lírio do Vale, passando por todo o bairro da 

Compensa e, pelos bairros de Santo Antônio, Vila da Prata, Presidente Vargas e São Geraldo 

em ligação dos bairros da Zona Oeste. É famosa por ser uma das maiores e mais 
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movimentadas vias da cidade. É a maior via de ligação dos bairros da Zona Oeste ao Centro 

da cidade. Embora imponente, é impactante a visão do igarapé canalizado, ao longo da 

avenida, a pouca vegetação e ausência de áreas adequadas, para a mobilidade ou lazer do 

pedestre, perdendo-se um espaço raro, nas grandes cidades, para a renaturalização dos 

igarapés que para ali convergem e a oportunidade de implementar melhorias de mobilidade 

e lazer para a sociedade, além das oportunidade para a economia e turismo. 

Para elucidação da proposta, replicamos as figuras 1 e 2, já citada acima para 

comparação com a Av. Brasil.  

 

Cheonggyecheon (Coréia do Sul) - ANTES 

 
Replicação da Figura 1 

Cheonggyecheon (Coréia do Sul) - DEPOIS 

 
Replicação da Figura 2 

 

Av Brasil, Manaus/AM 

 
 

Figura 11: Av Brasil, Manaus/AM. Fonte: Google Maps 

 

Espera-se com o desenvolvimento dessa proposta, consequências semelhantes as 

obtidas na Coreia do Sul: melhoria na qualidade do ar; redução do nível de ruído; redução 

do efeito de ilha de calor e criação de um corredor de vento.  

Espera-se também a retorno da biodiversidade. Além de vitalidade econômica, 

preferência e mobilidade para o pedestre, harmonia entre o desenvolvimento e a preservação 

ambiental; mudanças no paradigma da gestão urbana e restauração histórica e ecológica. 
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7.2. Proposta de renaturalização de igarapés do Quarenta 

 

O bairro do Educandos, na Zona Sul de Manaus, um dos mais antigos e de maior 

concentração urbana, com zonas comerciais e industriais no centro da cidade. É entrecortado 

pela bacia hidrográfica do Quarenta que deságua no rio Negro, o qual banha a cidade de 

Manaus. O Igarapé do Quarenta é, amplamente, estudado pela sua extensão (38 km), largura 

média (6m) e profundidade média (50 cm); por possui várias nascentes; mas, principalmente, 

pela sua degradação socioambiental, contaminação química e acúmulo de resíduos sólidos. 

A experiência alemã com a renaturalização do rio Emscher, mostrou que é possível 

abordar uma problemática generalizada, em situações mais amplas e com simultaneidade. 

Para elucidação da proposta, replicamos as figuras 3 e 5, já citada acima para 

comparação com a situação do bairro Educandos.  

 

Rio Emscher (Alemanha) ANTES Rio Emscher (Alemanha) DEPOIS 

 

Replicação da Figura 3, anteriormente citada 

 

Replicação da Figura 4, anteriormente citada 

 

  

Figura 12: Vistas do bairro Educandos, Manaus/AM. Fonte: Google Maps 

 

Espera-se com o desenvolvimento dessa proposta, consequências semelhantes as 

obtidas em Emscher, na Alemanha: renovação da estrutura econômica, recuperação da 

paisagem e de seus elementos, tendo os cursos d’água como o eixo da paisagem. Implantação 

adequada de distritos industriais. Mas, também urbanização e construção de moradias 

inovativas, com atuação também no campo social com  dignidade  e respeito aos ocupantes 

pioneiros dessa localidade. 
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8. Conclusão 

 

Esse trabalho evidencia que a bacia hidrográfica de Manaus sofre pelas duas 

principais formas de degradação de rios e redes de drenagens: a poluição e; a erosão com 

assoreamento do leito dos cursos d’água.  

Das experiências internacionais e nacionais, entendemos que a renaturalização dos 

cursos d’água das bacias hidrográficas de Manaus é urgente, sob o risco de comprometer de 

forma trágica todo o ecossistema da região e por consequência do Brasil. 

A renaturalização do igarapé da Av. Brasil, além dos benefícios diretos, 

relacionados com a sustentabilidade da bacia hidrográfica, pela restauração da rede de 

drenagem e renaturalização dos igarapés. Tem também o potencial de ampliar a percepção 

da população manauara para as questões relacionadas a sustentabilidade e a consciência 

socioambiental. Além das possibilidades de dinamizar a economia e de atrair investimentos 

em turismo. E dessa forma, contribuindo para uma quebra de paradigmas na gestão pública. 

A renaturalização do igarapé do Quarenta é urgente pela “manifestam-se vários 

níveis de degradação ambiental produzidos, de um lado pelos resíduos químicos oriundos 

das indústrias e, de outro, pelo adensamento populacional, pela ausência de uma 

infraestrutura urbana e de políticas públicas que impeçam o lançamento de lixo e melhore 

os sistema de esgoto no igarapé” (Scherer e Filho,2017) , conforme aponta. Caso contrário 

os níveis de degradação ambiental tenderão a se intensificar contaminando cada vez às águas 

do igarapé, do lençol freático e do solo, a exposição de depósitos de dejetos e propagação de 

doenças que afetam, sobretudo as crianças, já que inexiste em toda a microbacia do Quarenta, 

uma rede de esgoto e as. Ás águas negras são lançadas diretamente no igarapé. As pesquisas 

indicam que 41% das casas despejam o lixo produzido nas águas do igarapé. Quando chove 

ou quando às águas sobem em face da enchente do Rio Negro as casas se tornam palafitas. 

As ruas, em geral pontes de madeiras, paus, etc, ficam submersas, dificultando a locomoção 

dos moradores. As crianças são mais afetadas. Muitas vezes são impedidas de se deslocarem 

à escola. Tudo isto contrasta com a eficiente infraestrutura urbana do parque Industrial de 

Manaus, revelando que o poder público canalizou recursos para a reprodução do capital em 

detrimento da reprodução da força de trabalho. 

A renaturalização dos cursos d’água são fundamentais para a preservação dos rios 

e demais reservas hídricas. Depende, necessariamente, de uma maior responsabilidade 

socioambiental, tanto por parte dos políticos, como por parte de toda sociedade envolvida.  
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Proposta de rede de logística reversa para pilhas e baterias  

 

 

Reverse logistics network proposal for batteries 

 

 

 

Resumo 

O objetivo desse trabalho é desenvolver o planejamento de uma rede logística reversa para o consumo 

de pilhas e baterias nas cidades de Bauru, Pederneiras e Macatuba, localizadas no estado de São 

Paulo. Para isso, foram aplicados os métodos de centro de gravidade juntamente com o modelo 

matemático do caixeiro viajante para propor a localização do centro de distribuição e as rotas 

municipais de coleta dos resíduos. Os resultados mostraram que o centro de distribuição deve ser 

localizado próximo à Bauru, cidade com maior geração de resíduos. A distância total das rotas foi 

minimizada, resultando em 56 km para Bauru, 9,75 km para Pederneiras e 9,45 para Macatuba. Dessa 

forma, as rotas proposta podem ser adotadas pelas prefeituras locais para gerenciar a logística reversa 

de pilhas e baterias, além de promover a integração entre as cidades da região. 

Palavras-chave: Caixeiro viajante; resíduos eletroeletrônicos; logística reversa. 

 

Abstract 

This paper has the objective of developing the planning of a reverse logistics network for the 

consumption of batteries in the cities of Bauru, Pederneiras, and Macatuba. These cities are  located 

in the state of São Paulo. For this, the center of gravity methods was applied together with the 

mathematical model of the traveling salesman to propose the location of the distribution center and 

the municipal waste collection routes. The results showed that the distribution center must be located 

near Bauru, the city with the highest generation of waste. The total distance of the routes was 

minimized, resulting in 56 km for Bauru, 9.75 km for Pederneiras, and 9.45 for Macatuba. Thus, the 

proposed routes can be adopted by local city governments to manage the reverse logistics of 

batteries, as well as promoting the integration between the cities of the region. 

 

Keywords: Travelling Salesman Problem; electrical and electronic waste; reverse logistics.  
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1. Introdução 

 

A política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) de 2010 estabelece a responsabilidade 

de todos os atores no ciclo de vida do produto. Mendonça e Bornia (2019) estabelecem a 

importância do aproveitamento energético dos resíduos sólidos para o planejamento das 

questões estratégicas sustentáveis de uma empresa, garantindo soluções economicamente 

viáveis e ambientalmente seguras. Isto implica no conhecimento da rede logística e na 

integração entre todas as partes envolvidas no processo. A logística reversa é definida pela 

PNRS como um conjunto de métodos para reaproveitamento ou destinação adequada dos 

resíduos (BRASIL, 2010; BARAUNA et al., 2017; SOUSA, HAMMES e RODRIGUEZ, 

2018).   

O problema de gerenciamento de resíduos é um agravante que atinge não somente o 

Brasil, mas sim uma situação a ser enfrentada por todos os países, conforme descrito por 

Mallawarachchi e Karunasena (2012). Jabbour et al. (2014) apontam que as regulações no 

descarte de resíduos tendem a gerar oportunidades e demandas de trabalho. Os autores 

também mencionam a necessidade de planos de gerenciamento dos resíduos.  

Em se tratando do resíduo de pilhas e baterias, constitui-se de um cenário em que, cresce-

se a geração partindo principalmente do crescimento do setor eletroeletrônico, componente 

principal que utiliza deste material. É fato que o ciclo de vida destes produtos tende a ficar 

mais curto, mostrando-se viável as questões mercadológicas, aumentando o faturamento de 

vendas das empresas. A partir disso surge a problemática do que fazer e como tratar os 

resíduos destes materiais. 

De acordo com Fecomercio (2019), no Brasil, são comercializadas aproximadamente 1,2 

bilhão de pilhas por ano e 400 milhões de baterias. Isto equivale a 6 pilhas e 2 baterias por 

habitante produzidas e comercializadas todos os anos. Grande parte das pilhas e baterias 

descartadas são jogadas no lixo comum sem nenhum tratamento técnico específico. Isto 

implica na necessidade de um projeto de logística reversa adequado, que viabilize o retorno 

destes materiais para o destino ambientalmente correto. Portanto, a melhorar maneira de 

atenuar estes problemas é destinando corretamente estes resíduos.  

O presente artigo apresenta o estudo de caso referente à coleta de pilhas e baterias. Foram 

consideradas 3 cidades na 7ª região administrativa do interior do estado de São Paulo. De 

acordo com o IBGE (2019), Bauru, Pederneiras e Macatuba possuem respectivamente 

376818, 46687 e 17013 munícipes. Vale ressaltar que o termo resíduo é comumente usado 

durante o texto para se referenciar as pilhas e baterias. 

 

2. Métodos 

 

Esta seção apresenta o referencial teórico referente aos dois métodos utilizados para o 

desenvolvimento da rede de logística reversa proposta. O método do centro de gravidade foi 

utilizado para determinar a localidade de um centro de distribuição, enquanto a determinação 

dos trajetos de coleta municipais foi possível após modelar as rotas de cada município pelo 

modelo matemático do caixeiro viajante.  

 

2.1 Método do centro de gravidade 
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Segundo Ballou (2009), este método determina a localização de um ponto de 

armazenagem a partir de coordenadas cartesianas, considerando a quantidade obtida em cada 

cidade e o custo de transporte. Bowersox e Closs (2001) apontam que este método pode 

considerar também peso e volume como fatores de decisão para encontrar o menor custo de 

transporte.   

Pamplona, Fortes e Alves (2014) aplicam o método do centro de gravidade para descobrir 

a melhor localização para instalações de manutenção aeronáutica. Os autores determinaram 

a localização da instalação e apontaram que o método pode indicar lugares desprovidos de 

infraestrutura para a operação, o que implica na adaptação por parte do gestor responsável. 

A localização cartesiana do centro de gravidade é determinada pelas Equações (1) e (2). 

 

𝑋 =  
∑𝑄𝑖∗𝐶𝑖∗𝑋𝑖

𝑑𝑖⁄

∑𝑄𝑖∗𝐶𝑖
𝑑𝑖⁄

          (1) 

 

𝑌 =  
∑𝑄𝑖∗𝐶𝑖∗𝑌𝑖

𝑑𝑖⁄

∑𝑄𝑖∗𝐶𝑖
𝑑𝑖⁄

          (2) 

 

As variáveis Ci e Qi correspondem respectivamente à quantidade e ao custo de transporte 

do resíduo da cidade i para o centro de distribuição. A variável di corresponde a distância do 

centro de distribuição em relação a cada uma das cidades. 

Vale ressaltar que o método é iniciado com as equações 1 e 2 sem o parâmetro di, uma 

vez que não é possível determinar as distâncias sem conhecer a localização. Após se obter a 

localização, as equações 1 e 2 são aplicadas em sua integralidade.  

O método continua em um processo iterativo, pois cada vez que um novo valor de X e Y 

são descobertos, é possível atualizar di e aplicar nas Equações 1 e 2. O método termina 

quando os valores de X e Y no processo iterativo começam a  convergir. 

 

2.2 Caixeiro viajante 

 

A determinação da menor rota entre várias localidades pode ser determinada por um 

modelo matemático que representa o problema do caixeiro viajante (ARENALES et al., 

2015). Este modelo consiste em determinar a menor rota de um conjunto de localidades 

respeitando alguns critérios: 

 Cada localidade deve ser visitada uma única vez. 

 Toda localidade deve participar da rota. 

 A distância total a ser percorrida deve ser minimizada. 

Rahim e Sepil (2014) estudam o problema da reciclagem de vidros com relação ao fluxo 

a ser percorrido na logística reversa. Os autores lidam com o modelo do caixeiro viajante e 

determinam a rota a serem percorrida diariamente por um caminhão de coleta de forma que 

a distância total do percurso seja minimizada.  
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O modelo matemático para o problema do caixeiro viajante possui a variável de decisão 

Xij  que assume valor 1 se o trajeto é percorrido da localidade i para a localidade j, ou 0 caso 

contrário. O parâmetro Cij representa a distância da localidade i para a localidade j. O número 

de localidades é dado por m, enquanto S representa qualquer subconjunto do trajeto. Assim, 

o modelo matemático é representado por: 

 

Minimizar ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗  𝑋𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑖=1          (1) 

 

Sujeito a:  

 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 1,  𝑖 = 1, … , 𝑚 𝑚
𝑗=1          (2) 

 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 1,  𝑗 = 1, … , 𝑚 𝑚
𝑖=1          (3) 

 

∑ 𝑋𝑖𝑗 ≤ |𝑆| − 1,  𝑆 = 2, … ,  𝑚 − 2𝑚
𝑖=1                   (4) 

 

𝑋𝑖𝑗 = 1 𝑜𝑢 0, 𝑖 = 1, … , 𝑚, 𝑗 = 1, … , 𝑚                                  (5) 

 

A função objetivo (1) minimiza a distância total do trajeto, o conjunto de restrições (2) 

faz com que toda origem i seja destinada a um destino j, assim como o conjunto de restrições 

(3) faz com que todo destino j leve a uma origem i. No entanto, as restrições (2) e (3) não 

impedem que ocorra a formação de 2 ou mais trajetos não interligados entre si. Para isso, é 

necessário acrescentar o conjunto de restrições (4) chamado de restrições de sub-rotas. Estas 

restrições garantem que apenas uma rota será obtida como solução final. As restrições (5) 

determinam as variáveis de decisão do modelo matemático como binárias.  

 

3. Estudo de caso 

 

As cidades consideradas neste trabalho fazem parte da 7ª região administrativa do interior 

do estado de São Paulo, sendo elas Bauru, Pederneiras e Macatuba. De acordo com o IBGE 

(2019), Bauru, Pederneiras e Macatuba possuem respectivamente 376818, 46687 e 17013 

munícipes.  

A estimativa da quantidade de resíduo a ser coletado em 2019 para as 3 cidades analisadas 

foi obtida a partir de informações fornecidas pelas prefeituras e por aproximações 

considerando o número de habitantes de outras cidades. 

A prefeitura de Pederneiras apresentou a quantidade coletada de pilhas e baterias no ano 

de 2015, totalizando 292kg de resíduo com uma população de 44910 habitantes. Esta 

quantidade foi projetada proporcionalmente a partir do crescimento populacional para 2019, 

alcançando 303kg. 

taia_
Caixa de texto
58



  

 

 

 
    

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

A prefeitura de Bauru apresentou a quantidade coletada em 2013 pelos sete Ecopontos da 

cidade, conforme em Semma (2013). No entanto, esta quantidade não considera os demais 

pontos de coleta, como supermercados, departamentos públicos e etc, o que inviabiliza a 

utilização deste dado. Sendo assim, a estimativa da geração de resíduos de Bauru foi 

calculada proporcionalmente a partir da estimativa de resíduos de Pederneiras para 2019, 

levando em conta a diferença de habitantes entre as duas cidades, o que resulta em 2450kg 

de resíduos coletados em 2019 em Bauru.  

Por fim, a prefeitura de Lençóis Paulista apresentou a quantidade de resíduo coletada no 

ano de 2017 em Diretoria de Meio ambiente (2017), totalizando 2 toneladas. Este volume de 

resíduo inclui 5 cidades, entre elas Macatuba, o que possibilita realizar a estimativa de 

distribuição deste volume para as 5 cidades conforme a quantidade de habitantes. A Tabela 

1 apresenta esta distribuição. 

 

Cidade Habitantes Estimativa quantidade (kg) - 2017 

Lençóis Paulista 68432 795 

Pederneiras 46687 542 

Macatuba 17163 199 

Agudos 37214 432 

Borebi 2653 31 

Total 172149 2000 
Tabela 1: Estimativa da distribuição dos resíduos pilhas e baterias em Macatuba. Fonte: 

elaborado pelos autores. 

 

As destinações adequadas para o descarte do resíduo em Bauru, Pederneiras e Macatuba 

são supermercados, ecopontos, departamentos públicos, e etc. Existem demais localidades, 

como papelarias e postos de gasolina, mas estes foram omitidos para uma melhor 

apresentação do trabalho. 

Os ecopontos são áreas públicas criadas pela prefeitura onde os moradores da cidade 

podem destinar os resíduos para que estes não sejam direcionados ao lixo comum. Produtos 

como entulho, pneus, eletrodomésticos, lâmpadas, pilhas e baterias podem ser destinados e 

recebem o tratamento adequado.  

O fluxo do processo do descarte do resíduo está demonstrado na Figura 1. O consumidor 

destina o resíduo aos pontos de coleta, neste caso empresas de varejo e públicas. O 

coletador entra em contato com a empresa responsável pelo transporte obter uma quantidade 

mínima do resíduo, o qual é destinado para a indústria de reciclagem. Vale ressaltar que as 

prefeituras das 3 cidades analisadas não realizam o tratamento do resíduo, o qual fica em 

responsabilidade da indústria de reciclagem. 
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Figura 1: Atores do fluxo logístico da reciclagem de pilhas e baterias. Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 

Os pontos de coleta foram obtidos para as 3 cidades consideradas. Em Bauru, foram 

considerados 8 ecopontos, 9 supermercados e 6 departamentos públicos. Em Pederneiras 

foram considerados 1 ecoponto, 3 supermercados e 2 departamentos públicos. Em Macatuba, 

no entanto, é inexistente a presença de um ecoponto, e, portanto, apenas 2 supermercados e 

2 departamentos públicos foram considerados.  

 

4. Resultados e discussões 

 

Os resultados deste trabalho possibilitaram estabelecer um novo fluxo de logística reversa 

e conhecer a melhor rota de coleta das pilhas e baterias para cada um dos 3 municípios: 

Bauru, Pederneiras e Macatuba. Adicionalmente, foi determinada a localização de um centro 

de distribuição para armazenar os resíduos coletados até que uma quantidade mínima seja 

atingida.  A Figura 2 exibe o novo fluxo proposto de logística reversa.  

 

 

Figura 2: Proposta do fluxo logístico da reciclagem de pilhas e baterias. Fonte: elaborado pelos 

autores. 
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O fluxo proposto é similar ao fluxo já existente apresentado na Figura 1. Os 

consumidores finais mantêm a destinação dos resíduos para as empresas de varejo e 

públicas. Após isso, a prefeitura do município realiza a coleta dos resíduos municipais e 

encaminha para um centro de distribuição localizado em uma das 3 cidades analisadas. 

Quando o resíduo coletado pelo centro de distribuição atinge uma quantidade pré-

determinada, o coletador é contatado para direcionar o resíduo para a indústria de 

reciclagem. 

 

 4.1 Centro de distribuição 

 

A localização do centro de distribuição foi determinada a partir do método do centro da 

gravidade, conforme apresentado em Ballou (2009). As coordenadas cartesianas foram 

obtidas considerando Bauru como o ponto (0,0), o que resultou em Pederneiras (29, -3) e 

Macatuba (33, -21).   

A Figura 3 exibe a localização do centro de distribuição. Um total de 5 iterações foram 

necessárias para que o método convergisse, resultando no centro de distribuição em (0,0). 

Este resultado já era esperado dado que Bauru possui a maior quantidade de resíduo a ser 

coletada.  

 

 
Figura 3: Proposta da localização do centro de distribuição. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A determinação das rotas municipais foi realizada utilizando o modelo matemático do 

problema do caixeiro viajante através do software OpenSolver. A Figura 4 exibe a 

visualização das rotas propostas para Bauru, enquanto as rotas de Pederneiras e Macatuba 

são apresentadas nas Figuras 5 e 6 respectivamente.  
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Figura 4: Rota dos pontos de coleta em Bauru. Fonte: elaborado pelos autores. 

  

Figura 5: Rota dos pontos de coleta em Pederneiras. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Figura 6: Rota dos pontos de coleta em Macatuba. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A distância total dos trajetos foi minimizada, resultando em 56 km para Bauru, 9.75 km 

para pederneiras e 9.45 km para Macatuba. A escolha ideal das rotas resulta em benefícios 

financeiros através da economia de combustível e tempo, benefícios ambientais com a 

redução da poluição por parte dos veículos e benefícios sociais com a contratação de equipes 

responsáveis pela coleta. 

 

5. Conclusões 

 

O presente artigo teve como objetivo planejar a rede de logística reversa de pilhas e 

baterias para as cidades de Bauru, Pederneiras e Macatuba visando minimizar a distância 

percorrida nas rotas de coleta. 

Referente ao aperfeiçoamento dos canais reversos, é importante salientar o processo de 

inserção de todos os atores da cadeia reversa. Segundo Leite (2009) as pilhas e baterias estão 

enquadradas nos canais de distribuição reversos de pós consumo, isto é, produtos utilizados 

em sua totalidade. A dificuldade na obtenção dos dados, bem como a falta de controle dos 

resíduos por parte dos atores, dificulta o desenvolvimento do projeto, o que deve ser 

aprimorado continuamente pelos participantes da logística reversa.  

A criação de ecopontos é uma atividade necessária para conscientizar o descarte de 

resíduos por parte da população. Uma das cidades analisadas ainda não apresentou esta 

iniciativa, mas já possui pontos de descarte incentivados pela prefeitura local. No entanto, 

os ecopontos permitem o descarte de uma gama maior de resíduos que acabariam sendo 

direcionados para o lixo comum. 

Além disso, a proposição da criação de um centro de distribuição em Bauru para as 3 

cidades economiza com o transporte, visto que as pilhas e baterias podem ser armazenadas 

localmente e, apenas quando atingirem uma quantidade aceitável, serem transportadas para 

a empresa de reciclagem. 
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Os processos de coleta por parte das prefeituras devem ser padronizados e ocorrerem 

rotineiramente por meio das rotas propostas.  Isso implica no emprego de novos funcionários 

como motoristas e guardas do centro de distribuição, o que incentiva a economia local. O 

benefício social é apontado por Manzini e Vezzoli (2011) que citam que soluções ambientais 

devem também acompanhar benefícios culturais e sociais. Mendonça e Bornia (2010) 

acrescentam que a inclusão da gestão de resíduos sólidos no planejamento dos estados pode 

criar empregos, renda e inclusões sociais.  

Para estudos futuros recomenda-se o estudo da viabilidade econômica da implantação do 

centro de distribuição, operacionalização das rotas propostas e um maior número de cidades 

a serem consideradas na região. 
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Resumo 

  A energia solar tem sido uma alternativa proeminente de geração de energia limpa nos 

últimos anos. Entretanto, estimar a irradiação solar em superfícies inclinadas tem sido 

um desafio. O objetivo deste trabalho foi comparar diferentes métodos de estimativa de 

irradiação solar, para estabelecer a melhor forma de se obter a estimativa mensal em 

uma superfície inclinada de módulos fotovoltaicos para aplicação em telhados de 

edificações. Os modelos avaliados utilizam como variáveis de entrada a latitude da 

cidade da edificação e o ângulo da inclinação dos módulos fotovoltaicos. Foram 

realizados cálculos utilizando os métodos de Liu e Jordan e de Page.  Validou-se os 

modelos por meio da comparação entre seus resultados e banco de dados de irradiação 

solar medidas em diversas localidades do Brasil. Entre os resultados, observou-se que o 

método de Liu e Jordan é o mais exato no cálculo da irradiação solar em superfícies 

inclinadas. 

  

Palavras chaves: Energia Solar Fotovoltaica; Superfície Inclinada; Geração de Energia 

Elétrica 

 

Abstract  

 

Solar energy has been a prominent alternative of clean energy in recent years. 

Nevertheless, estimating solar irradiation on tilted surfaces is somewhat complex. This 

article aims to compare different techniques of estimating solar irradiation on tilted 

surfaces in order to verify which model is best suited on photovoltaic rooftop 

applications. Besides that, the evaluated techniques depend on the following 

parameters: latitude and the angle of the photovoltaic module tilted surface. The Liu 

and Jordan and Paige models were evaluated. To assess the estimated results, they 

were compared with solar irradiation data sources from a few Brazilian cities. 

Therefore, among the results the Liu and Jordan technique was the most accurate in 

solar irradiation estimates. 
 

Keywords: solar-energy; titled-surface; energy-generation 
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1. Introdução 

 

  A necessidade de diversificação de fontes de energia, em virtude das demandas 

por redução de emissão de gases do efeito estufa e, inicialmente, a crise do petróleo, 

trouxe para o auge o debate de energias renováveis, dentre elas, a energia solar. O 

desenvolvimento da tecnologia implica na expansão do setor de solar e a adaptação dos 

setores de engenharia tais como a engenharia civil e a engenharia elétrica para atender a 

demanda da sociedade por uma forma de geração de energia alternativa. 

 De acordo com Pereira et al. (2017), a produção de energia renovável solar 

fotovoltaica e eólica nos últimos anos tem crescido. Porém, ainda apresenta participação 

significativa do todo. A participação da energia solar é pouco expressiva em 

comparação com outras fontes (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2019). 

Conforme relatado em Pereira et al. (2017) e no Balanço Energético Nacional de 

(2019),  é necessário diversificar as fontes de produção de energia, principalmente 

fontes de menor impacto ambiental e que proporcionem segurança energética.  

 Como descrito em Santos (2014), a energia solar, dentro das fontes renováveis, é 

o único tipo de energia limpa em que é possível a conversão direta do recurso natural 

em energia elétrica, a partir das células fotovoltaicas. Sua característica modular permite 

a aplicação sob pequenas superfícies, por exemplo, sob telhados de prédios, edifícios, 

casas, condomínios. Neste contexto, a geração solar fotovoltaica é praticada na forma de 

micro ou minigeração distribuída, quando conectada à rede de distribuição de energia 

elétrica.(ANEEL, 2018). Pela parte da demanda da sociedade, há uma procura crescente 

da instalação de módulos fotovoltaicos para suprir e abater na tarifa de energia elétrica, 

uma vez que a Resolução Normativa 482 de (2012) ANEEL permite a compensação de 

valores na fatura de energia elétrica, caso haja excedente de produção de energia. Para 

isso, é interessante realizar uma previsão do quanto uma instalação pode gerar e quanto 

pode atender ao planejar a instalação do sistema fotovoltaico.  

 Um exemplo de planejamento de sistema fotovoltaico aplicado a edificações foi 

apresentado em Antoniolli et al. (2018), o prédio localizado na cidade de Fraiburgo, 

Santa Catarina, é composto por três apartamentos, duas lojas e uma área de uso comum. 

Essa edificação estava na fase de projeto e dispunha de projeto elétrico.A partir dos 

dados do projeto planejou-se o sistema fotovoltaico do prédio e o sistema de partilha de 

créditos de energia elétrica entre as unidades consumidoras que o compõe. A energia 

gerada seria injetada na rede e abatida na conta de luz ao final do mês para cada unidade 

do edifício conforme as cotas de partilha definidas pelo sistema descrito anteriormente. 

Entretanto, para elaborar projetos de cobertura de módulos fotovoltaicos em edificações, 

é necessário cálcular a incidência da irradiação solar sob a superfície inclinada dos 

módulos, que serão integrados à arquitetura da cobertura da edificação.  

 Para calcular a incidência de irradiação solar na superfície inclinada do sistema 

fotovoltaico planejado em Antoniolli et al. (2018), utilizou-se do programa Radiasol 

(2010). Todavia, nem sempre se dispõe de programas para cálculo de irradiação em 

superfícies inclinadas. Por este motivo, o presente artigo visa estudar modelos 

matemáticos de estimativa de irradiação solar em superfícies inclinadas, tais como Liu e 

Jordan, e Page (KLEIN, 1972). Tal motivação se deve pelo fato de que nem sempre é 

possível instalar os módulos em sua inclinação ótima, próxima à latitude da cidade da 

edificação. A instalação dos módulos deve obedecer às características construtivas da 

edificação para que a disposição dos módulos obedeça aos requisitos de integração 

arquitetônica. 

  O objetivo do trabalho é avaliar os métodos de estimativa de irradiação solar em 

superfícies inclinadas e verificar qual dentre eles são o mais interessante aplicar para 
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gerar uma estimativa de produção de energia por módulos fotovoltaicos de diferentes 

inclinações e em diferentes localidades. 

 

2. Metodologia 

 

  Em primeiro lugar, selecionaram-se os métodos de cálculo de irradiação 

incidente em superfícies inclinadas. Optou-se para a realização da estimativa, os 

métodos  descritos por Klein (1977), Liu e Jordan e Page, para a construção da 

estimativa das irradiações mensais no plano inclinado na cidade de Madison, USA feito 

em 1976. Os dados foram simulados utilizando a adaptação do roteiro para Brasília, 

Florianópolis e Fraiburgo, e posteriormente comparados com o banco de dados de 

irradiação solar mensal sob o plano inclinado em relação à latitude do Sun Data do 

CRESESB e com o banco de dados de coleta de irradiação apresentado no Atlas 

Solarimétrico do Brasil  para validação dos métodos (“CRESESB-Centro de Referência 

para Energia Solar e Eólica”, [s.d.]; PEREIRA et al., 2017). 

 As fórmulas a seguir correspondem às utilizadas na estimativa de irradiação 

extraterrestre de acordo com a latitude, parâmetro utilizado tanto no modelo de Liu e 

Jordan, quanto no modelo de Page, de acordo com Klein (1977), e que utiliza como 

variável independente a latitude e a inclinação do sol em graus, representativa das horas. 

 

  (1) 

 

  (2) 

 

(3) 

 

 Sendo, 

 δ – o valor da inclinação solar em graus;  

ϕ – o valor da latitude em graus;  

ω – o valor da inclinação do sol em graus;  

H0 é o valor da irradiação solar extraterrestre em kJ m2 /dia;  

ISC – a constante solar equivalendo 4871 kJ h-1 m2;  

n – o número correspondente ao dia. 

 

 Em seguida, estima-se o coeficiente de transmissão da atmosfera (Rb), que 

corresponde à razão entre a irradiação incidente no plano inclinado e a irradiação 

incidente na superfície horizontal.  

 

   (4) 

 

  (5) 

 

 Em que,  

ω' – ângulo entre o intervalo do nascer e por-do-sol na superfície inclinada em graus;  

Rb – Coeficiente de transmissão da atmosfera adimensional;  

s – é o ângulo de inclinação da superfície em graus. 
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 Nesta etapa, os métodos de Liu e Jordan e Page se diferenciam, de tal modo que 

o método de Page apresenta uma relação linear de cálculo da razão entre a irradiação 

difusa sob o plano inclinado e a irradiação solar extraterrestre.  

 

   (6) 

 

    (7a)    ( 

 

   (7b) 

 

Sendo: 

H – Irradiação global na superfície horizontal em kJ m2/ dia;  

Kt – Relação entre a irradiação na superfície horizontal com a irradiação extraterrestre;  

Hd / H – fração entre a irradiação difusa e a irradiação global sob a superfície 

horizontal. 

 

 Esses parâmetros, assim como Rb, serão utilizados para obter a irradiação global 

sob a superfície inclinada (Ht). A irradiação na superfície horizontal (H) foi retirada do 

banco de dados da CRESESB para poder aplicar junto com a irradiação solar 

extraterrestre calculada anteriormente. No artigo de Klein (1972), foram obtidos dados 

coletados por instrumentos de medição.  

 As equações 7a e 7b, são fundamentaispara obter, a estimativa de irradiação 

global no plano inclinado. A equação 7a corresponde à equação desenvolvida por Liu e 

Jordan para o cálculo da irradiação difusa, assim como a equação 7b foi desenvolvida 

por Page. Nota-se que a fração da irradiação difusa (Rb) deve ser tratada como uma 

única incógnita. Assim, ela irá facilitar os próximos cálculos restantes. 

 

   (8) 

 

   (9) 

 

Sendo:  

 R – Razão entre a irradiação diária na superfície inclinada e superfície horizontal por 

mês; 

ρ – Albedo equivalente a 0,2; 

Ht – irradiação solar total recebida no plano inclinado em kJ m2 / dia. 

  

 Ao final dos cálculos, para realizar a validação, é necessário transformar as 

unidades de energia Joules (J) em Watt-hora (Wh). As unidades utilizadas no estudo de 

Klein (1972) foram as definidas no sistema internacional (J/m²), diferente das unidades 

utilizadas nos bancos de dados do CRESESB e Atlas Solarimétrico do Brasil (kWh/m²) 

(“CRESESB-Centro de Referência para Energia Solar e Eólica”, [s.d.]; PEREIRA et al., 

2017). A irradiação solar total recebida no plano inclinado (Ht) é o resultado procurado.  
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 Definidas as equações utilizadas nos métodos de cálculo de Liu e Jordan e Page, 

aplicam-se os cálculos utilizando dados de irradiação global de superfícies horizontais 

obtidos no SunData, do CRESESB, para as três cidades sugeridas (“CRESESB-Centro 

de Referência para Energia Solar e Eólica”, [s.d.]).   

 Após a obtenção dos resultados de aplicação dos métodos de Liu e Jordan e 

Page, realizou-se a etapa de validação. Nesta etapa, comparou-se os resultados de 

aplicação dos métodos citados anteriormente com as irradiações de superfícies 

inclinadas de mesmo ângulo que a latitude, uma vez que tal inclinação é a 

disponibilizada pelos bancos de dados, e pelo fato de ser apontada como a inclinação 

ótima dos módulos fotovoltaicos (“CRESESB-Centro de Referência para Energia Solar 

e Eólica”, [s.d.]; PEREIRA et al., 2017; SANTOS, 2014).  

 Todavia, para a comparação de valores em relação ao banco de dados da Atlas 

Solarimétrico do Brasil, foi selecionada uma parcela de dados de irradiação de cada 

cidade devido à disposição dos dados nessa base. Pelo fato de haver dados de irradiação 

para diferentes pontos de uma mesma cidade, calculou-se a média e o desvio padrão de 

amostras de irradiação medidas cobrindo consideravelmente a área da cidade. Cada 

cidade teve valores proporcionais coletados proporcionalmente à extensão territorial. 

  

3. Resultados 

 

3.1  Florianópolis 

 

 
Tabela 1 – Resultado e comparação entre os valores de Liu & Jordan, Page e o banco de 

dados da CRESESB para Florianópolis 

 

  O valor do ângulo de inclinação é igual à latitude em todos esses casos de 

comparação. Como descrito na metodologia, os resultados de Liu e Jordan são devido 

ao uso da fórmula 7a e os resultados de Page foi utilizado a fórmula 7b.  

 

   
Figura 1 – Gráfico de relação de valores em comparação as irradiações no plano 

inclinado com os dados do CRESESB para Florianópolis 
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Tabela 2 – Diferença de valores entre Liu e Jordan em relação ao banco de dados da 

CRESESB para Florianópolis 

 

 
Tabela 3 – Diferença de valores de Page em relação ao banco de dados da CRESESB 

para Florianópolis 

 

 
Tabela 4 – Resultado e comparação entre os valores de Liu & Jordan, Page e o banco de 

dados da LABREN para Florianópolis 

 

 

 
Figura 2 – Gráfico de relação de valores em comparação as irradiações no plano 

inclinado com os dados do LABREN para Florianópolis 
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Tabela 5 – Diferença de valores entre Liu e Jordan em relação ao banco de dados da 

LABREN para Florianópolis 

 

 
Tabela 6 – Diferença de valores entre Page em relação ao banco de dados da LABREN 

para Florianópolis 

3.2   Brasília 

 

 
Tabela 7– Diferença de valores entre Liu e Jordan em relação ao banco de dados da 

CRESESB para Brasília 

 

  
Figura 3 – Gráfico de relação de valores em comparação as irradiações no plano 

inclinado com os dados do CRESESB para Brasília 
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Tabela 8 – Diferença de valores entre Liu e Jordan em relação ao banco de dados da 

CRESESB para Brasília 

 

 
Tabela 9 – Diferença de valores entre Page em relação ao banco de dados do CRESESB 

para Brasília 

 

 
Tabela 10 – Diferença de valores entre Liu e Jordan em relação ao banco de dados da 

LABREN para Brasília. 

 

 
Figura 4 – Gráfico de relação de valores entre as irradiações no plano inclinado com os 

dados do LABREN para Brasília 
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Tabela 11 – Diferença de valores entre Liu e Jordan em relação ao banco de dados da 

LABREN para Brasília 

 

 
Tabela 12 – Diferença de valores entre Page em relação ao banco de dados da LABREN 

para Brasília 

  

3.3 Fraiburgo 

 

 
Tabela 13 – Diferença de valores entre Liu e Jordan em relação ao banco de dados da 

CRESESB para Fraiburgo 

 

   
Figura 5 – Gráfico de relação de valores em comparação as irradiações no plano 

inclinado com os dados do CRESESB Fraiburgo 
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Tabela 14 – Diferença de valores entre Liu e Jordan em relação ao banco de dados da 

CRESESB para Fraiburgo 

 

 
Tabela 15 – Diferença de valores entre Page em relação ao banco de dados da 

CRESESB para Fraiburgo 

 

 
Tabela 16 – Diferença de valores entre Liu e Jordan em relação ao banco de dados da 

LABREN para Fraiburgo 

 

  
Figura 6 – Gráfico de relação de valores em comparação as irradiações no plano 

inclinado com os dados do LABREN para Fraiburgo 
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Tabela 17 – Diferença de valores entre Liu e Jordan em relação ao banco de dados da 

LABREN para Fraiburgo 

 

 
Tabela 18 – Diferença de valores entre Page em relação ao banco de dados da LABREN 

para Fraiburgo 

 

3.4  Discussão dos Resultados 

 

 Dos resultados tabelados das comparações do banco de dados do CRESESB, 

ambos os métodos de Liu e Jordan quanto de Page, resultam em resultados com baixos 

erros. No entanto, é possível perceber que o equacionamento de Liu e Jordan é mais 

exato. 

 Em relação aos resultados amostrais do banco de dados da LABREN é possível 

perceber que, a equação de Liu e Jordan novamente apresenta maior exatidão. Para o 

caso de Brasília, a porcentagem de erro apresentada na equação de Liu e Jordan acaba 

sendo maior que a de Page. No entanto, o desvio padrão da equação de Page é maior 

(Tabelas 12 e 13), o que caracteriza maior variabilidade entre os erros avaliados. 

Portanto, não se pode concluir que Page foi melhor que Liu e Jordan nesta parte do 

estudo. 

 

4 Conclusão 

 

  Ambos os métodos apresentados por Liu e Jordan e Page mostram resultados 

muito próximos aos bancos de dados SunData e Atlas Solarimétrico do Brasil. No 

entanto, as equações de Liu e Jordan apresentam menores erros. Mesmo que o 

equacionamento de Page eventualmente possua um grau de erro menor, as equações de 

Liu e Jordan demonstram um grau de incerteza menor. Desta forma, é possível ter uma 

melhor previsão de estimativa da quantidade de irradiação solar no plano inclinado a ser 

utilizado. 

  Em termos de projetos de engenharia, é possível concluir que uma estimativa 

mais exata das medições reais e com menor variabilidade de resultados, significa que 

temos melhor adequação do dimensionamento de projetos de sistemas fotovoltaicos em 

telhados com diferentes inclinações. Sejam em instalações de micro ou minigeração em 

telhados até em espaços grandes em gramados extensos em empresas. Então, é 

preferível que se use sempre a equação de Liu e Jordan (equação 7a). 
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  Além disso, em termos de projetos arquitetônicos, hoje tem-se integrado muitos 

painéis solares em telhados. No entanto, a inclinação da superfície nem sempre será 

aideal. Consequentemente, não é possível sempre buscar as informações em banco de 

dados. Porém, utilizando a metodologia descrita com a entrada da irradiação no plano 

horizontal e junto com a latitude, é possível calcular qualquer estimativa para qualquer 

inclinação requerida para a montagem do sistema. 

  Vale ressaltar, por fim, que as duas metodologias avaliadas consideram a energia 

refletida pelo solo e pelas nuvens. Mas não consideram a existência do sombreamento 

de árvores, prédios e outros objetos ao redor que pode acabar interferindo na quantidade 

de energia solar final incidente no plano inclinado. 
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Resumo 

O uso de veículos contribui para o aumento da poluição atmosférica devido aos gases gerados pela 
combustão. Para minimizar esses impactos, nos últimos anos, houve um aumento de pesquisas e 
ações como forma de incentivo à mobilidade urbana mais sustentável. Dentro deste contexto, uma 
das propostas é a construção de parklets no lugar dos estacionamentos de veículos. Isso, além de 
proporcionar um ambiente acolhedor, estimula os motoristas a usarem o transporte público, uma 
vez que as vagas para veículos leves são diminuídas. Para a construção de parklets, o uso ou 
reciclagem do palete mostra-se como uma boa alternativa. Este trabalho tem por objetivo conhecer 
os tipos de paletes disponíveis em Cachoeira de Sul-RS e sua viabilidade para construção de 
parklet. Por fim, concluiu-se a aplicabilidade do uso de palete de madeira PBR em duas vagas de 
estacionamentos em uma via do município.  
 

Palavras-chave: Parklet; Sustentabilidade; Mobilidade urbana 

taia_
Caixa de texto
78



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

 

Abstract 

The use of vehicles contributes to the increase in air pollution due to the gases generated by 

combustion. In order to minimize these impacts, in recent years, there has been an increase in 

research and actions as a way of encouraging more sustainable urban mobility. Within this 

context, one of the proposals is the construction of parklets instead of car parks. This, in addition 

to providing a welcoming environment, encourages the drivers to use public transport, since 

spaces for light vehicles are reduced. For the construction of parklets, the use or recycling of the 

pallet is a good alternative. This work aims to know the types of pallets available in Cachoeira de 

Sul-RS and their feasibility for parklet manufacture. Finally, it was concluded the applicability of 

the use of PBR wooden pallet in two parking spaces on a street in the municipality. 

 

Keywords: Parklet; Sustainability; Urban Mobility  

 

1. Introdução 

 

O setor de transportes tem grande impacto negativo na qualidade do ar, sendo que o 
modal rodoviário é responsável por 90% da emissão de gases poluentes e de CO2, 
conforme Corrêa (2017). Esse grande mal à saúde humana e ao meio ambiente vem 
crescendo cada vez mais e prejudicando a qualidade de vida na Terra. No Brasil, esse 
índice é bastante preocupante, já que o modal rodoviário prevalece para movimentação de 
cargas e passageiros no país (CNT, 2018).  

Como forma de melhor aproveitamento dos diferentes modais de transporte, atualmente 
vem se desenvolvendo vários projetos de mobilidade urbana sustentável em diversos 
estados. Além do incentivo ao uso do transporte não motorizado por meio de campanhas, 
também existem ações diretas para minimizar o uso dos veículos nas grandes cidades. Uma 
dessas ações diretas é a construção de parklets no lugar destinados a vagas de 
estacionamentos.  

A implantação deste tipo de equipamento urbano colabora para diminuir o uso do 
automóvel, pois com a menor oferta de vagas de estacionamentos, os motoristas tendem a 
usar menos o veículo individual.  

Assim, para construção dos parklets, é necessário haver materiais de baixo custo financeiro 
e pequeno potencial poluente. Uma alternativa para isso é a reciclagem de paletes. Este 
material que serve para transporte de cargas normalmente é descartado após o seu uso. Neste 
cenário, ao invés de ser descartado como resíduo, o mesmo pode ser reciclado, proporcionando 
uma mobilidade urbana sustentável. 

Desta forma, o presente trabalho propõe-se apresentar as tipologias de paletes disponíveis 
no município de Cachoeira do Sul – RS além de discutir a viabilidade do material para 
construção de um parklet. 
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2. Revisão bibliográfica 

 

O palete é uma plataforma portátil, geralmente em madeira, no qual os bens são 
empilhados para o transporte e estocagem. A paletização auxilia a movimentação, pois 
permite o uso de equipamento mecânico padronizado de manuseio de materiais em uma 
ampla variedade de produtos. Além disso, contribui com o aumento da eficiência da mão 
de obra e uso do espaço de estocagem (BALLOU, 2001).  

Essa definição aplica-se apenas para o objetivo fundamental do mesmo, no qual visa 
melhorar o transporte e logística de mercadorias. Contudo, para este trabalho, o palete tem 
um outro objetivo: melhorar a mobilidade urbana ao ser usado na construção de parklet.  

O reuso e reciclagem de paletes tem sido objeto de estudo. Ortiz e Sellitto (2013) 
analisaram as condições de paletes utilizados em uma empresa metal-mecânica, a fim de 
reduzir os resíduos sólidos. Após uma classificação de paletes que poderiam ser 
reutilizados/reciclados com ou sem manutenção, concluiu-se que haveria ganhos 
ambientais com a redução de 470 toneladas de madeira nova por ano e ganhos econômicos 
de R$ 200.000,00 ao ano. Esse estudo mostra que o descarte de paletes precocemente, além 
de prejudicar o meio ambiente, traz prejuízos econômicos a quem os utiliza. Dessa forma, 
torna-se mais claro a importância do trabalho vigente.  

Portanto, sabendo que se deve ter preocupação com a reutilização e reciclagem de 
paletes e que os mesmos podem ser usados para desenvolver parklets, a fim de tornar a 
mobilidade urbana mais sustentável. Contudo, tem-se dúvidas de qual tipologia é mais 
indicada para uso como parklets.  

Ferreira et al. (2017) realizaram um comparativo de preferência de reutilização para 
paletes de madeira, plástico e papelão. Os autores mencionam a preferência pelo palete de 
papelão devido ao baixo peso e nível de sustentabilidade proporcionado com a sua 
utilização. Porém, esse ainda é um material novo no mercado e pouco utilizado, o que 
torna inviável a reciclagem do mesmo em Cachoeira do Sul. Por outro lado, o palete de 
madeira é bastante comum, uma vez que o mesmo tem grande resistência mecânica. Sendo 
assim, para o caso do município em questão, o segundo tipo é que será dado preferência. 

Os paletes de madeira possuem várias aplicações, pois sua matéria prima é totalmente 
renovável. Além disso, o mesmo é facilmente encontrado em comercio atacadista e 
indústrias de transporte, o que proporciona um fácil acesso para obtenção do mesmo 
(MOTA, 2017). Dessa forma, a construção de parklets com esse material é bastante viável.  

O parklet é uma ampliação do passeio público, realizada por meio da implantação de 
plataforma sobre a área antes utilizada pelo leito carroçável da via pública, equipada com 
elementos de mobiliário com função de recreação ou de manifestações artísticas. (decreto 
n° 55.045/14 de São Paulo). O objetivo é privilegiar o pedestre a fim de reduzir o número 
de veículos individuais, contribuindo positivamente para o meio ambiente.  

O primeiro parklet surgiu em 2005 em São Francisco nos EUA onde um 
estacionamento de via pública foi transformado em miniparque. Seis anos depois já 
existiam 50 parklets implantados nesta cidade. Já no Brasil, o primeiro parklet foi 
implantado em 2013 na cidade de São Paulo - SP durante um festival. Posteriormente, com 
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a boa aceitação do público sobre a construção deste equipamento urbano, a prefeitura de 
São Paulo tornou o assunto como política pública. Essa mesma atitude foi tomada pela 
prefeitura de Porto Alegre – RS em 2017.  

Na cidade de Cachoeira do Sul-RS, houve maior conhecimento sobre o assunto quando 
alunos do Laboratório de Mobilidade e Logística (LAMOT) da UFSM realizaram uma 
intervenção urbana com a instalação de um parklet com uso de paletes de madeira na Rua 
Júlio de Castilhos, uma das principais vias do município, o qual ficou montado por duas 
semanas durante o mês de maio de 2019.  

Logo, além do ecossistema ser beneficiado com a redução de resíduos sólidos por meio 
da reciclagem de paletes, pelo incentivo ao não uso de veículo, há o favorecimento da 
diminuição da emissão de gases poluentes desenvolvido pelos veículos automotores. Dessa 
forma, o seguinte trabalho busca estimular uma mobilidade urbana mais sustentável na 
cidade de Cachoeira do Sul-RS. 

 

3. Metodologia 

 

Com a finalidade de conhecer os tipos de paletes disponíveis em Cachoeira do Sul, 
realizou-se uma entrevista com os principais comerciantes locais acerca da utilização deste 
tipo de plataforma para transporte de cargas. No caso de uso, verificou-se o tipo de 
material adotado e a padronização dos mesmos. 

Após a realização desta etapa, analisou-se o melhor local na cidade para a implantação 
de um parklet, considerando a dinâmica do tráfego na zona central de Cachoeira do Sul e o 
histórico de implantação deste tipo de equipamento urbano e seus resultados.  

Para melhor compreender o tráfego de Cachoeira do sul, realizou-se uma contagem de 
veículos na principal interseção do centro da cidade, a denominada “Cinco Esquinas”. Com 
isso, obtiveram-se resultados relativos ao comportamento cachoeirense de viagens diárias e 
com esses dados, determinou-se a via mais movimentada do município.  

Conhecendo a via mais movimentada da cidade, analisou-se também o funcionamento 
dos estacionamentos no local e simulou-se a implantação de parklets em algumas vagas 
estratégicas ao longo dela.  

Para conhecer o melhor local para a implantação do parklet foi realizada uma entrevista 
a pedestres cachoeirenses qual localização que mais traria benefícios.  

Ao entrevistar representantes de três supermercados, uma indústria metal-mecânica e 
uma loja de varejos em Cachoeira do Sul, constatou-se que todos esses estabelecimentos 
comerciais utilizam o palete de madeira PBR, com a padronização pela ABNT NBR 9192, 
conforme figura 1 e dimensões de cada peça e desmembramento do palete estão descritas 
na tabela 1. 
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Figura 1: Palete PBR. Fonte: Mecalux. 

 

Tabela 1: Desmembramento do palete PBR. 

Nº Nº de peças Designação das peças Medidas (mm) 
1 2 Face sup. Extremidade 1.200x95x21 
2 6 Face sup. Centrais 1.200x95x21 
3 3 Ligação (liga-toco) 1.000x145x21 
4 9 Bloco ou toco 145x145x75 
5 3 Face inferior 1.200x145x21 
6 126 Prego aspiralado M 2,8x55 

Fonte: Mecalux. 

 

A capacidade de carga do palete PBR está entre 2.500 e 3.000 kg para cargas estáticas 
e 1.500 e 2.000 kg para cargas dinâmicas. Desta forma, o mesmo é viável tanto por fácil 
obtenção, como por alta resistência mecânica. 

Quando questionados sobre a reciclagem/reutilização do material, dois dos 
estabelecimentos comerciais responderam que enviam para suas sedes todos paletes, um 
revende alguns paletes, enquanto os outros dois estabelecimentos doam os paletes que 
estão em desuso. Desta forma, obteve-se o material com a doação desses estabelecimentos.  
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4. Análises e resultados 

 

Sabendo da facilidade de obtenção do material para construção do parklet, a contagem 
de veículos na interseção do cruzamento “Cinco Esquinas” foi realizada para determinação 
da via com maior fluxo de veículos. Os dados obtidos na hora de pico do dia mais 
movimentado da semana são mostrados na figura 2. 

 
Figura 2: Contagem de veículos na interseção “Cinco Esquinas”. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A via com maior fluxo é a Rua Júlio de Castilhos qual possui uma contagem de 
1189,86 unidades de carros de passeio por hora (ucp/h), como representada na Figura 2. 
Sendo assim, os pontos estratégicos para implantação de parklet foram feitos ao longo 
desta via. 
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A extensão da Rua Júlio de Castilho é de 1,3 km e os maiores polos comerciais da 
cidade estão situados entre as interseções da via com a Rua Juvêncio Soares e Rua Aníbal 
Loreiro. Neste intervalo de 450 m estão situados supermercados, hotéis, lojas varejistas, 
entre outros estabelecimentos comerciais.  

Por questões de segurança, o parklet não deveria ser construído próximo a interseções e 
curvas. Por questões climáticas, o mesmo deveria ser construído no lado direito da via, 
uma vez que no horário das temperaturas mais altas do dia, a sombra é ausente no lado 
esquerdo da rua. E por fim, é importante que o mesmo esteja perto do maior número dos 
principais polos comerciais de cidade e esse local está mais próximo da Rua Aníbal 
Loreiro.  

Diminuindo o trecho indicado anteriormente, a implantação do parklet foi indicada 
ocorrer entre os números 89 e 111 da Rua Júlio de Castilho, no qual estão presentes quatro 
vagas de estacionamento. E, considerando a existência de uma faixa de pedestre em frente 
a primeira vaga do número 89, constatou-se que o parklet deveria estar presente nas duas 
vagas em frente ao estabelecimento de número 111 (Figura 3). 

 

Figura 3: Local de implantação do parklet. Fonte: elaborado pelos autores. 
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5. Considerações finais 

 

Visando desenvolver uma mobilidade urbana sustentável em Cachoeira do Sul foi 
analisada a viabilidade de implantação de um parklet no município com a reciclagem de 
paletes. Para isso, foi estudado o uso do equipamento no comércio da cidade.  

Após entrevistas com representantes de mercados locais, concluiu-se que o palete PBR 
de madeira é usado em todos os estabelecimentos pesquisados. Esse material de alta 
resistência favorece a construção de parklets, uma vez que é fácil consegui-lo na cidade.  

Realizou-se o estudo do melhor local na cidade para realizar a implantação deste 
equipamento urbano o qual foi nas duas vagas de estacionamento do estabelecimento 
número 111 da Rua Júlio de Castilhos, dentre as vias analisadas, é a que possui maior fluxo 
de veículos.  

A implantação de parklet é benéfica, pois ao reduzir as vagas de estacionamentos, 
incentiva a diminuição do uso de veículo individual, que beneficia o meio ambiente com 
menos gases poluentes. Além disso, reduz a geração de resíduos com o reaproveitamento 
do palete, bem como promove a revitalização e humanização dos espaços urbanos. 

Portanto, sabendo dos benefícios da construção de parklets com o reaproveitamento de 
paletes, indica-se para trabalhos futuros uma maior investigação no uso do equipamento na 
cidade. Também, recomenda-se estudar a implantação de parklets em outras vias do 
município com alto fluxo de veículos. 
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Resumo 

As placas de poliuretano (PU) são muito utilizadas como isolante térmico e acústico, devido ao seu 

ótimo desempenho. Entretanto, incidentes envolvendo materiais poliméricos na construção civil 

ainda são comuns, ressaltando a urgência de estudos nessa área, assim como, a necessidade de 

encontrar fins para resíduos industriais. O objetivo deste estudo foi preparar compósitos pela reação 

de policondensação de polipropilenoglicol e tolueno 2,6-diisocianato (2,4-TDI/2,6-TDI, 80/20) e 

cimento, com incorporação de resíduo da lapidação de vidro e insumo de areia, com o intuito de 

investigar o comportamento da resistência mecânica em relação ao tempo, a densidade aparente dos 

espécimes e a influência da cura ao ar e cura em água. O teste de resistência mecânica de compressão 

com 35 dias teve como melhor resultado o espécime Pu_Cim, porém foi constatada uma redução de 

39,93% de sua resistência no teste de 90 dias, sendo ultrapassado pelos espécimes Pu_Cim_Areia 

e Pu_Cim_Vidro, que ao contrário do Pu_Cim, tiveram um expressivo aumento na sua resistência de 

10,33 e 77,69%, respectivamente. Observou-se também que o período de cura em água é essencial 

para o aumento da resistência do espécime Pu_Cim e que o espécime com resíduo de vidro é o menos 

denso entre os três. Em suma, o espécime Pu_Cim_Vidro apresentou melhores propriedades 

mecânicas alavancando os benefícios da substituição de parte do cimento pelo resíduo de vidro que 

é ecologicamente e economicamente viável. 

 

Palavras-chave: Poliuretano; Resíduo Industrial; Resistência mecânica. 

 

Abstract 

Polyurethane (PU) boards are widely used as thermal and acoustic insulation, due to their excellent 

performance. However, incidents involving polymeric materials in civil construction are still 

common, highlighting the urgency of studies in this area, as well as the need to find ends for 

industrial waste. The aim of this study was to prepare composites by the polycondensation reaction 
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of polypropylene glycol and toluene 2,6-diisocyanate (2,4-TDI / 2,6-TDI, 80/20) and cement, with 

the incorporation of cut glass residue and sand, in order to investigate the behavior of mechanical 

resistance in relation to time, the apparent density of the specimens and the influence of air and 

water healing. The 35-day mechanical compressive strength test had the best result for the Pu_Cim 

specimen, however it was found a 39.93% reduction in its resistance in the 90-day test, being 

exceeded by the Pu_Cim_Areia and Pu_Cim_Vidro specimens, which unlike Pu_Cim , had a 

significant increase in their resistance of 10.33 and 77.69%, respectively. It was also observed that 

the healing period in water is essential for increasing the strength of the Pu_Cim specimen and that 

the specimen with glass residue is the least dense among the three. The bottom line is the 

Pu_Cim_Vidro specimen showed better mechanical properties, taking advantage of the benefits of 

replacing part of the cement with glass waste which is ecologically and economically viable. 

 

Keywords: Polyurethane; Industrial waste, Mechanical resistance 
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1. Introdução 

 

O desenvolvimento de produtos sustentáveis, que tragam otimizações e redução dos 

impactos socioambientais são de grande valia para a sociedade, em virtude da urgente 

necessidade de limitar o uso de recursos naturais. A construção civil e todos seus produtos e 

processos são considerados um dos maiores geradores de resíduos no mundo, acarretando 

um crescente interesse no reaproveitamento destes resíduos. Uma possibilidade é incorporá-

los através de inovação e tecnologia como matéria prima para confecção de novos produtos, 

atribuindo valor e um ciclo de vida maior para os mais variados tipos de resíduos 

(CARVALHO et al., 2015; DEMIREL, 2013). 

A necessidade de encontrar fins para resíduos da indústria local que ofereçam conforto, 

segurança e sustentabilidade é um forte estímulo para pesquisas e desenvolvimento de 

produtos que incorporem resíduos (ESTRELLA, 1996).  

Os materiais de isolamento térmico exercem um papel importante quanto ao conforto 

térmico e seu uso contribui efetivamente para reduzir a energia necessária para aquecimento 

ou refrigeração de ambientes e manter uma boa temperatura interna, gerando maior 

eficiência energética (MAZOR et al, 2011). 

O poliuretano é um polímero termoplástico utilizado na construção civil, devido ao seu 

excelente desempenho como isolante térmico e acústico. Além disso, pode adquirir qualquer 

formato, é leve e de fácil manuseio (GUO et al., 2015; MEIRELLES, 2014; VLADIMIROV 

et al.). Porém, apesar de seus benefícios e durabilidade no médio e longo prazo, ainda é visto 

como um produto caro, quando comparado com seus concorrentes como, por exemplo, o 

isopor (EPS). 

Neste estudo, foram incorporados cimento, areia ou resíduo de vidro às placas de 

poliuretano com o intuito de aprimorar suas características. O cimento foi escolhido 

principalmente para aumentar resistência mecânica de compressão e possibilidade de 

acabamento cimentício. O resíduo de lodo de vidro foi selecionado visando o 

reaproveitamento de resíduos industriais, especialmente os de baixa granulometria, que não 

podem ser reaproveitados em fornos da indústria vidreira. Além do mais, este resíduo é 

considerado um material isolante térmico, inerte, de baixo custo, de alta durabilidade 

química e apresenta cerca de 72% de óxido de silício em sua composição, material não-

combustível (LUZ e RIBEIRO, 2008; VARGAS e WIEBECK, 2007; BOYD e et al, 1994). 

A areia foi utilizada para comparação com compósitos de cimento, cimento/resíduo de vidro, 

sendo que a composição da área é principalmente óxido de silício. Deste modo, foram 

avaliadas a resistência mecânica a compressão de compósitos de poliuretano com cimento, 

poliuretano com cimento e areia e poliuretano com cimento e resíduo de vidro  

 

2. Procedimento Experimental 

 

Foram adquiridos o resíduo da lapidação de vidro (Personal Glass), areia (Guarezi), 

cimento Portland (CPV-ARI, Itambé) e os reagentes polipropilenoglicol (AudazBrasil) e 

tolueno-2,6-diisocianato (2,4-TDI/2,6-TDI, 80/20, Audaz Brasil).  
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O resíduo de vidro foi lavado e filtrado utilizando funil de Buchner e bomba a vácuo, seco 

a 70 ºC em estufa por 24 h e tamisado em peneiras de inox com abertura de malha de 45 m. 

A areia foi tamisada em uma peneira de inox com abertura de malha de 150 m. Logo após 

o preparo dos materiais, esses foram dosados, homogeneizados e inseridos em moldes de 

madeira revestidos com fita de alumínio nas dimensões de 19,7x10x4,9 cm e mantidos por 

cerca de 1 hora. Após desmoldados cada espécime foi cortado em corpos de prova nas 

medidas 5x5x4 cm para a realização do teste de resistência mecânica. No total, foram 

confeccionados 8 espécimes, gerando 40 corpos de prova, pela reação de policondensação 

do poliolpoliéter e toluenodiisocianato com cimento e incorporação de areia ou resíduo de 

vidro. 

O primeiro ensaio consistiu em avaliar a resistência mecânica a compressão de 

compósitos com a cura submerso em água/ar e a cura ao ar. Para o estudo da  cura submersa 

em água foram preparados 10 corpos de prova de poliuretano com cimento (Pu_Cim), 5 

deles permaneceram 7 primeiros dias submersos em água e mais 28 dias curando ao ar. O 

segundo grupo permaneceu 35 dias de cura ao ar.  

Para o estudo de resistência mecânica de compressão em relação ao tempo de cura foram 

preparados 6 grupos de 5 corpos de prova nas composições poliuretano com cimento 

(Pu_Cim), poliuretano com cimento e areia (Pu_Cim_Areia) e poliuretano com cimento e 

resíduo de vidro (Pu_Cim_vidro). O tempo de cura seguiu dois protocolos, (1) 7 dias de cura 

submersa em água e 28 dias de cura ao ar (total 35 dias de cura) e (2) 7 dias de cura submersa 

em água e 83 dias de cura ao ar (total 90 dias de cura). 

Na Tabela 1 tem-se o número de placas dos espécimes preparados, com as massas dos 

ensumos. 

 

Espécimes 
No de 

Placas 

Polipropilenoglicol 

(g) 

ToluenoDiisoc

ianato (g) 

Cimento 

(g) 

Carga 

(g) 

Pu_Cim 4 48,93 73,61 73,61 - 

Pu_Cim_vidro  2 48,93 73,61 46,31 27,30 

Pu_Cim_Areia 2 48,93 73,61 46,31 27,30 

Tabela 1. Quantidades dos reagentes em massa (g) usados para confecção dos espécimes. Fonte: 

Elaborado pelos autores. 

 

Os ensaios de resistência mecânica foram realizados no equipamento EMIC modelo DL 

30000, célula de carga de 5 kN. Submeteu-se então, os corpos de prova à incrementos de 

pressão até deformação plástica (ASTM E2954). 

Para o ensaio de densidade aparente, utilizou-se a balança analítica para obter a massa 

dos materiais e calculou-se o volume através das medidas com um paquímetro, obtendo o 

valor da densidade aparente e desvio padrão (ASTM D1622/D1622M). 
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3. Resultados e Discussões 

 

Os compósitos Pu_Cim, Pu_Cim_Areia e Pu_Cim_Vidro desenvolvidos estão 

apresentados na Figura 1. 

 

Figura 1. Imagens dos espécimes de poliuretano com cimento (Pu_Cim), poliuretano com cimento e 

areai (Pu_Cim_Areia) e poliuretano com cimento e resíduo de vidro (Pu_Cim_vidro). Fonte: elaborado 

pelos autores. 

 

Visualmente, na Figura 1, os espécimes preparados apresentaram aparência semelhante, 

superfície uniforme e bom aspecto visual, não demostrando deformação ou esfarelamento. 

Na Figura 2 tem-se os resultados de resistência mecânica de compressão para os 

espécimes de Pu_Cim com cura ao ar e com cura em água/ar. 

 

Figura 2. Resistência mecânica de compressão para os espécimes de Pu_Cim (cura em água/ar) e 

Pu_Cim (cura em ar). Fonte: elaborado pelos autores. 
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O gráfico foi gerado a partir ensaio de compressão, através da aplicação uniaxial de carga 

compressiva no espécime. Os resultados obtidos nesse ensaio consistem na relação entre a 

deformação linear, obtida pela medida da distância entre as placas que comprimem o corpo 

de prova, em função da carga de compressão aplicada em cada instante. Estes valores de 

força são divididos pela área inicial do espécime a fim de obter a tensão. 

Os espécimes de Pu_Cim apresentaram comportamento elástico plástico 

independentemente do processo de cura, deste modo atribuiu-se esse comportamento à 

matriz de PU (MARQUES et al., 2018). O espécime com cura nos 7 primeiros dias 

submersos em água e mais 28 dias ao ar apresentou resistência máxima de compressão 

superior, com um valor de 0,8063 MPa, enquanto que o espécime com cura de 35 dias ao ar 

obteve 0,4935 MPa, o que faz da cura submersa em água uma etapa fundamental para a 

conquista de resistência mecânica a compressão do espécime Pu_Cim.  

O cimento com a água provoca a hidratação dos silicatos e aluminatos formando silicato 

de cálcio hidratado [Tobermita], hidróxido de cálcio [Portlandita: Ca(OH)2] e 

sulfoaluminatos de cálcio hidratados [Etringita]. O surgimento destas fases hidratadas ocorre 

em diferentes velocidades, o que confere características importantes como o enrijecimento, 

fornecendo resistência ao cimento (COUTINHO, 1997; PETRUCCI, 1998; ISAIA, 2005; 

MEHTA e MONTEIRO, 2008; NEVILLE e BROOKS, 2012). 

A cura em ar gera uma reação entre o cimento hidratado e dióxido de carbono, conhecida 

como carbonatação. Na presença de umidade, o CO2 que está presente na atmosfera forma 

ácido carbônico, que reage com o Ca(OH)2 formando CaCO3 (NEVILLE e BROOKS, 2012). 

A carbonatação ocorre da superfície para o interior, é extremamente lenta e traz benefícios 

como aumento da resistência e durabilidade, a partir da redução da porosidade da matriz pela 

precipitação dos cristais de CaCO3 nos poros (YUAN et al., 2013; MO, 2013; ROSTAMI et 

al., 2012; NEVILLE e BROOKS, 2012). 

Na Figura 3 tem-se os resultados do ensaio de densidade aparente para os espécimes 

Pu_Cim, Pu_Cim_Areia, Pu_Cim_Vidro, com 35 e 90 dias. 
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Figura 3. Densidade aparente para os espécimes Pu_Cim, Pu_Cim_Areia e Pu_Cim_Vidro. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O material mais denso foi o Pu_Cim_Areia om 0,2632 g/cm3 em 35 dias e 0,2071 g/cm3 

em 90 dias, seguido do Pu_Cim com 0,2333 g/cm3  para 35 dias e 0,1709 g/cm3 para 90 dias 

e por último Pu_Cim_Vidro com 0,1776 g/cm3 para 35 dias e 0,1478 g/cm3  para 90 dias. Esta 

diferença deve-se provavelmente a capacidade de reagir com a água que varia de acordo com 

a adição dos diferentes materiais ao PU. Quanto menos denso for o espécime, menor a sua 

condutividade térmica, ou seja, melhor o seu desempenho como isolante térmico, isso 

acontece em razão do aumento na porosidade do material (BATOOL e BINDIGANAVILE, 

2018; SAMSON et al., 2017). 

Observou-se na Figura 3, que todos os corpos de prova ainda estavam úmidos com 35 

dias de cura, já no teste de 90 dias, estavam secos. Essa perda de água explica a redução na 

densidade dos espécimes de 35 para 90 dias de cura. 

A Figura 4 apresenta os resultados do teste de resistência mecânica de compressão para 

espécimes Pu_Cim, Pu_Cim_Areia e Pu_Cim_Vidro com 35 dias de cura. 

 

Figura 4. Resistência mecânica de compressão com 35 dias de cura para Pu_Cim, Pu_Cim_Areia e 

Pu_Cim_Vidro. Fonte: elaborado pelos autores. 

  

O espécime Pu_Cim atingiu uma resistência de 0,5069 MPa enquanto que os espécimes 

Pu_Cim_Vidro e Pu_Cim_Areia obtiveram 0,3098 e 0,2765 MPa, respectivamente. A partir 

disso, observa-se que a redução de cerca de 37% de cimento causou uma diminuição na 

resistência a compressão para os espécimes PU_Cim_Areia e Pu_Cim_Vidro do material, 

entretanto, de acordo com a ASTM D1621-16, todos os espécimes revelaram resistência 

satisfatória para aplicação, pois estes não possuem função estruturante. 
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 Os espécimes de Pu_Cim_Areia e Pu_Cim_Vidro tiveram resultados semelhantes, o que é 

coerente visto que possuem composição química similar. Dessa maneira, em relação a 

resistência mecânica a compressão, é sustentavelmente viável a substituição da areia pelo 

resíduo da lapidação de vidro em virtude de uma reutilização eficiente dos recursos 

industriais e a consequente minimização da geração de resíduos e poluição (LEE et al., 

2017).  

A Figura 5 apresenta os resultados do teste de resistência mecânica de compressão para 

espécimes Pu_Cim, Pu_Cim_Areia e Pu_Cim_Vidro com 90 dias de cura. 

 

Figura 5. Resistência mecânica de compressão com 90 dias de cura para Pu_Cim, Pu_Cim_Areia e 

Pu_Cim_Vidro. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

    A partir deste ensaio ficou evidente a influência do tempo de cura na resistência mecânica 

dos espécimes. O espécime Pu_Cim obteve 0,3033MPa, uma redução de 39,93% se 

comparado ao teste de 35 dias. Isso pode ter acontecido devido a formação de porosidades 

ou interfaces de baixa resistência entre poliuretano e a matriz cimentícia, estas porosidades 

tornam o espécime vulnerável aos agentes agressivos do meio que, com o passar do tempo, 

causam a deterioração, reduzindo sua resistência e durabilidade (SIQUEIRA, 2004). Além 

disso, o cimento pode ter sofrido refração por secagem, neste fenômeno ocorre uma 

contração do cimento devido a perda da água, gerando fissuras e comprometendo sua 

resistência (NEVILLE e BROOKS, 2012). 

    Por outro lado, o espécime com areia teve um aumento de 10,33%, atingindo 0,3418MPa 

e o espécime com resíduo de vidro um expressivo aumento de 77,69%, alcançando 

0,4913MPa. Este aumento na resistência aconteceu possivelmente em razão do alto teor de 

sílica (SiO2) presente na areia e no resíduo de vidro, que em contato com o hidróxido de 

cálcio reage formando uma quantidade extra de silicato de cálcio hidratado (GRAUPMANN 

et al., 2019; MYMRIN et al, 2017).  
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    Mediante o exposto, nota-se que a substituição de parte do cimento por resíduo de vidro 

gerou o espécime de melhor resultado no ensaio de resistência a compressão a longo prazo 

Pu_Cim_Vidro, uma alternativa ecológica que garante a reciclagem do vidro, além de ter 

um custo mais acessível. 

 

4. Conclusão 

 

Compósitos de poliuretano com cimento, areia ou resíduo de vidro foram preparados pela 

incorporação dos insumos inorgânicos aos reagentes poliol e isocianato. Para Pu_Cim foi 

observado maior resistência mecânica a compressão quando os espécimes foram curados 

submersos em água e ar. O melhor resultado no teste de resistência mecânica de compressão 

foi para Pu_Cim com 0,5069 MPa com 35 dias de cura em água e ar, enquanto que para 

Pu_Cim_Areia e Pu_Cim_Vidro foi semelhante a resistência mecânica a compressão, cerca 

de 0,3 MPa. Entretanto, o teste de resistência mecânica de compressão feito com 90 dias teve 

como melhor resultado o espécime com adição do resíduo do vidro, com um acréscimo de 

77,69% na sua resistência, ultrapassando o Pu_Cim, que com 90 dias de cura teve uma 

redução de 39,93% na sua resistência. O espécime com areia obteve a menor variação de 

resistência com o passar do tempo, aumentou 10% que ainda sim pode ser considerado um 

valor significativo. 

Em suma, com cura de 90 dias, sendo 7 dias submerso em água e seguido por cura ao ar, 

o espécime com melhor desempenho em relação a resistência mecânica de compressão foi o 

Pu_Cim_Vidro. Ele também foi o espécime mais apropriado economicamente devido ao 

baixo custo do resíduo e ecologicamente devido ao reaproveitamento dos resíduos de vidro, 

que são em grande parte descartados incorretamente. 
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Resumo 

Fernando de Noronha tem como principal fonte de geração de eletricidade um grupo de geradores 

a diesel, usufruindo de uma fonte finita, emissora de CO2 e que devido ao seu transporte expõem a 

região a perigos constantes. Portanto, objetivando verificar a possibilidade de autossuficiência 

energética através da geração de energia por fontes renováveis (fotovoltaica e eólica) foi utilizado 

o software System Advisor Model, desenvolvido pela NREL, que propicia a criação e análise de 

cenários de sistemas de geração de energia. A projeção do sistema híbrido possibilitou reduzir o 

fornecimento elétrico proveniente da termelétrica para 4%, ou seja, economia de cerca de 5.096.499 

litros/ano de diesel, consequentemente minimizar a emissão de CO2 em aproximadamente 95,43%. 

Além disso, o estudo mostrou que apesar do local dispor de um elevado potencial dos recursos 

renováveis, o sistema de backup é fundamental para a suprir a demanda quando as fontes não 

estiverem fornecendo energia suficiente. 

 

Palavras-chave: Energias Renováveis; Fernando de Noronha; System Advisor Model; 

Autossuficiência Energética; Sistema Híbrido. 

 

Abstract 

Fernando de Noronha has as its main source of electricity generation a group of diesel generators, 

using a finite source, emitting CO2 and due to its transportation expose the region to constant 

dangers. Therefore, in order to verify the possibility of energy self-sufficiency through the 

generation of energy from renewable sources (photovoltaic and wind), the System Advisor Model 

software, developed by NREL, was used, which allows the design and analysis of energy generation 
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systems scenarios. The projection of the hybrid system made it possible to reduce the electrical 

supply from the thermoelectric plant to 4%, that is, savings of approximately 5,096,499 liters / year 

of diesel, consequently minimizing CO2 emissions by approximately 95.43%. In addition, the study 

showed that despite the location having a high potential for renewable resources, the backup 

system is essential to supply the demand when the sources are not providing enough energy. 

 

Keywords: Renewable energy; Fernando de Noronha; System Advisor Model; Energy self-

sufficiency; Hybrid system. 

 

1. Introdução 

Com o passar dos anos, a demanda de energia no mundo vem crescendo e com isso a 

questão energética mundial tornou-se um dos segmentos que mais tem recebido destaque 

e relevância em relação a sustentabilidade. (CALIJURI; CUNHA, 2013, DUPONT et al., 

2015, NAPOLEÃO; NETO, 2016) 

Esse fato ocorre porque a principal fonte de geração de energia é obtida pelas fontes não 

renováveis, como por exemplo, o petróleo e o carvão, que são considerados importantes 

emissores dos gases de efeito estufa e provocam o aumento da temperatura no planeta. 

Ainda, cabe dizer que esse impacto não é resultado apenas por causa da utilização desses 

tipos de fonte, mas sim pela utilização sem moderação. (CALIJURI; CUNHA, 2013, 

NAPOLEÃO; NETO, 2016) 

O uso dos combustíveis fósseis como fonte para geração de energia, é presenciada na 

maioria dos sistemas isolados, como é o caso de Fernando de Noronha. (BEDINELLI, 

2018, SILVEIRA, 2013) 

Segundo o Ministério de Minas e Energia (2008 apud Silveira, 2013, pg. 63), em 2008, 

a Ilha lançou 50,33 tCO2 per capita, quantidade proporcional aos países desenvolvidos e 

com isso, é considerada um dos locais que mais emite gases do efeito estufa por habitante. 

(BEDINELLI, 2018, SILVEIRA, 2013) 

Além disso, devido ao transporte das embarcações que abastecem a Termelétrica 

Tubarão, localizada na ilha principal, Fernando de Noronha, a região do arquipélago 

encontra-se constantemente exposta a riscos de acidente. (BEDINELLI, 2018, SILVEIRA, 

2013) 

A preocupação em evitar catástrofes ambientais que afetam a biodiversidade e 

minimizar a emissão de CO2, só foi intensificada após ao acidente ocorrido em 2007 na 

Usina Termelétrica Tubarão. (SILVEIRA, 2013) 

Objetivando tornar Fernando de Noronha autossuficiente energeticamente, no contexto 

de geração de energia elétrica, com a preocupação ambiental de evitar desastres do bioma 

local e minimizar a emissão de gases poluentes, como o CO2, foram dimensionados e 

simulados neste estudo, através do modelo computacional System Advisor Model - SAM, 

alguns cenários de sistema de geração elétrica por fontes renováveis. 

 

1.1 Geração de Energia Elétrica em Fernando de Noronha 
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De acordo com os dados da CELPE, divulgado pela Base de Dados do Estado de 

Pernambuco – BDE, Fernando de Noronha teve em 2018 um consumo total de energia 

elétrica de 18.590 MWh.  

A matriz elétrica atual é composta pela Usina Termelétrica Tubarão, Usina Solar 

Noronha I e Usina Solar Noronha II. (NAPOLEÃO; NETO, 2016; NEOENERGIA,2018; 

SILVEIRA, 2013). 

1.1.1 Termelétrica Tubarão 

Composta por cinco geradores a óleo (quatro em operação e um em reserva fria, com 

capacidade instalada de 4,372 MW + 1,12 MW), a Usina Termelétrica Tubarão é a 

principal alimentadora da rede, com participação de quase 90% da geração elétrica na ilha. 

(NAPOLEÃO E NETO, 2016; SILVEIRA, 2013). 

Dados fornecidos pela Neoenergia (2018) mostram que em 2016, a UTE Tubarão 

consumiu 4.761.000 litros de óleo diesel para gerar 16,83 GWh, com uma demanda 

máxima de 3,10 MW. Já em 2017, esse aumento foi para 5.340.340 litros consumidos para 

a geração elétrica de 18,18 GWh e demanda máxima de 3,30 MW. 

1.1.2 Usina Solar Noronha I 

Para complementar o sistema, em 2014, foi instalada próxima ao aeroporto, em uma 

área de 5.000 m², a primeira usina solar fotovoltaica, denominada Usina Solar Noronha I, 

com capacidade de geração de 402,78 kWp e 600 MWh/ano (4,2% do consumo total de 

energia). Sua estrutura contempla 1.644 painéis de silício policristalino, com 245 Wp cada. 

A energia é convertida através de 13 inversores, cada um com potência de 30 kW. (GIZ, 

2014, NAPOLEÃO; NETO, 2016). 

1.1.3 Usina Solar Noronha II 

Em junho de 2015, foi inaugurada a segunda usina fotovoltaica – Usina Solar 

Fotovoltaica Noronha II, com potência instalada de 550,8 kWp e geração com cerca de 800 

MWh/ano (5,4% do consumo total de energia). A usina contempla uma área de 8.000 m², 

com 1.836 módulos de silício policristalino de 300 Wp, 18 inversores fotovoltaicos e 

sistema supervisório. (FREITAS; MASCARENHAS; ALMEIDA, 2016, NAPOLEÃO; 

NETO, 2016). 

 

2. Metodologia 

Para apresentar as hipóteses de autossuficiência em energia elétrica para Fernando de 

Noronha, este estudo foi realizado em três etapas: Fase Exploratória, Preparação dos Dados 

e Modelamento dos Sistemas no Programa Computacional System Advisor Model. 

Por fim, após execução dos cenários de geração de energia elétrica, foi verificado a 

eficiência do sistema através da análise da emissão de CO2 e consumo de combustível. 

Os dados verificados foram referentes ao percentual de operação pela UTE Tubarão para 

a geração de energia, quanto de óleo diesel que seria utilizado depois de implantado o 

sistema híbrido e consequentemente a quantidade de CO2 que seria emitida para a 

atmosfera. 
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2.1 Fase Exploratória e Preparação dos Dados 

Na primeira fase (Fase Exploratória), o trabalho requisitou de uma pesquisa em fontes 

bibliográficas, no qual buscou-se conceitos relacionados à demanda de energia, 

caracterização do local, tipos e princípios de funcionamentos das fontes renováveis que 

poderiam ser aplicadas e identificação das restrições ambientais. 

Em seguida, na Preparação dos Dados, ocorreu a verificação e manipulação das 

informações levantadas anteriormente. Em razão do SAM exigir os dados horários, os 

dados solarimétricos, anemométricos e de consumo de energia elétrica possuem 

discretização temporal de 1 hora para o período de 1 ano, totalizando 8760 séries de dados 

pós processados. 

Além disso, para elaboração deste estudo, foram determinados índices que foram 

essenciais para a decisão do potencial de instalação das fontes geradoras de energia, como 

o Perfil de Consumo de Energia em Fernando de Noronha, Preparação dos Dados 

Meteorológicos e Ambientais – recurso solar e eólico – e Identificação dos Locais 

Disponíveis para a Instalação dos Sistemas. 

2.1.1 Perfil de Consumo de Energia em Fernando de Noronha 

Em razão da importância de conhecer o perfil de consumo e as características da 

demanda de potência e energia elétrica na ilha para poder estruturar o parque gerador, o 

primeiro indicador analisado foi referente a curva de consumo de energia elétrica em 

Fernando de Noronha. 

Além do mais, o detalhamento da curva de carga torna-se ainda mais fundamental 

quando o projeto para atendimento ao consumo é a partir de fontes renováveis, as quais são 

inflexíveis no atendimento a demanda. 

Tendo em vista que a distribuidora de energia não disponibiliza a série de dados com a 

precisão temporal necessária, os dados utilizados neste estudo foram calculados a partir 

dos dados de Consumo Anual, fornecido pelo BDE (18.590 MWh/ano) e o gráfico da Carga 

Global disponibilizada pela ONS, no relatório de Consolidação da Previsão da Carga para 

o Plano Anual da Operação Energética dos Sistemas Isolados – PEN SISOL 2019.Através 

da manipulação destes dados, no qual a metodologia pode ser consultada no estudo de 

Silveira (2019), foi possível obter a curva de carga do sistema isolado de Fernando de 

Noronha com discretização horária, apresentados em uma tabela com 8760 valores de 

potência. 

2.1.2 Preparação dos Dados Meteorológicos e Ambientais 

No que se refere a Preparação dos Dados Meteorológicos e Ambientais, foi preciso 

estipular o recurso solar e eólico disponíveis em Fernando de Noronha. Ou seja, no caso 

do recurso solar, foi necessário indicar a quantidade global de radiação solar por unidade 

de área que atinge em um ano típico a superfície do local objeto deste estudo. 

As fontes para a obtenção desses dados foram do Atlas Solar Global disponibilizado no 

programa on-line SWERA – Solar and Wind Energy Resource Assessment, e do 

Climate.OneBuilding que possui um arquivo com informações que podem ser processados 

no SAM. 
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Quanto ao recurso eólico, a base para o documento foi adquirida do arquivo climático 

vindo do conjunto de dados do Modelo Solar Físico produzido pelo NSRBD – Banco 

Nacional de Radiação Solar, conjuntamente aos dados do Banco de Dados Climatológicos, 

do Comando da Aeronáutica, como a velocidade e direção do vento, que tiveram que ser 

adaptados à altura da turbina. 

2.1.3 Identificação dos Locais Disponíveis para a Instalação do Sistema 

Por fim, na Identificação dos Locais Disponíveis para a Instalação do Sistema, foi 

realizado busca de dados secundários em estudos ambientais referentes aos impactos 

provenientes da instalação dos empreendimentos. 

Sabendo os impactos que seriam causados no meio, realizou-se a identificação dos 

possíveis locais com base no zoneamento, onde priorizou-se primeiro as áreas onde o grau 

de intervenção antrópico fosse considerado alto, o meio físico e biótico não apresentasse 

uma relevante importância ao local, e foi observado conjuntamente o uso permitido da área 

e critérios de zoneamento. 

2.2 Modelamento dos Sistemas pelo Programa Computacional System Advisor 

Model 

O software System Advisor Model - SAM, desenvolvido pelo National Renewable 

Energy Laboratories - NREL, órgão vinculado ao Departamento de Energia dos Estados 

Unidos, tem como propósito relacionar aspectos de engenharia e variáveis econômicas para 

criar cenários de um sistema de geração de energia elétrica combinado com fontes 

renováveis e conectado à rede de distribuição. 

A partir do dimensionamento dos sistemas – fotovoltaico e eólico – a projeção dos 

modelos para a geração de energia se deu conforme exposto pelas Figura 1 e Figura 2. Mais 

precisamente, no primeiro momento, visando verificar a viabilidade técnica de cada fonte 

de geração, foi realizado separadamente o modelamento do sistema de geração de energia. 

Importante dizer que a biblioteca do SAM contém arquivos climáticos somente para 

alguns locais nos Estados Unidos, por isso, para esse estudo, alguns dos materiais obtidos 

na pesquisa da Fase Exploratória e filtrados na fase de Preparação dos Dados, serviram 

para compor os arquivos para o processamento no programa. 

 

 
 

 

Figura 1: Fluxograma da metodologia para a simulação do cenário fotovoltaico. Fonte: Elaborado 

pelo autor, 2019. 

Download 

dos dados 

climáticos 

Escolha do 

módulo 
Escolha do 

inversor 

Definição do 

desing do 

sistema 

Determinação 

das perdas 
Download dos 

dados de 

consumo 

elétrico 

Simulação da 

matriz 

fotovotaico 

taia_
Caixa de texto
102



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma da metodologia para a simulação do cenário eólico. Fonte: Elaborado pelo 

autor, 2019. 

 

Em seguida, após analisar separadamente o comportamento de cada fonte de energia e 

verificar o desempenho das mesmas aplicado às condicionantes em Fernando de Noronha, 

o objetivo foi encontrar a melhor configuração para o projeto. Para isso, realizou-se 

diferentes combinações entre a matriz fotovoltaica e o parque eólico, conjuntamente a um 

sistema de backup e armazenamento de energia. 

Para executar a combinação dos sistemas (fotovoltaico e eólico), o SAM exigiu que 

fosse adicionado o modelo de desempenho Generic system, que representou o Sistema 

Híbrido. A elaboração deste projeto sucedeu-se de acordo com o que é demonstrado no 

fluxograma da Figura 3. 

 

Figura 3: Fluxograma da metodologia para a simulação do sistema híbrido. Fonte: Elaborado pelo 

autor, 2019. 

2.3 Economia do Diesel 

Por fim, fundamentado nos dados atuais e os resultados alcançados pelo sistema 

combinado, foram utilizadas as Equações (1), (2) e (3) para verificar a eficiência do sistema 

e averiguar se o mesmo atenderia o objetivo principal deste estudo, que é avaliar a 

possibilidade de autossuficiência energética através do uso das fontes renováveis, eólica e 

fotovoltaica, minimizando ou até mesmo evitando o uso do combustível fóssil para a 

geração de eletricidade, consequentemente reduzindo a emissão de CO2 para a atmosfera. 
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% 𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑈𝑇𝐸 𝑇𝑢𝑏𝑎𝑟ã𝑜 

=
∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
                                                                                  (1) 

 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

=
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑈𝑇𝐸 × ∑ 𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑈𝑇𝐸
 (2) 

 

𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑂2

=
(𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 ) × 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

(𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 )
  (3)     

 

3. Resultados 

3.1 Caracterização do Arquipélago de Fernando de Noronha 

O Arquipélago Fernando de Noronha fica localizado no estado de Pernambuco, a 545 

km da capital (Recife) e está situado abaixo da linha do Equador, com as seguintes 

coordenadas geográficas: 03°54'S de latitude e 32°25'W de longitude. (IBGE,2010) 

3.1.1 Condições Solarimétricas e Anemométricas 

De acordo com os dados solarimétricos, a Ilha apresenta um elevado potencial para o 

uso da fonte fotovoltaica. O GTI apresentado pelo SWERA foi de 2.188 kWh/m2 ano. 

Os ventos nesta região possuem direção predominantemente de Sudeste e boa 

intensidade praticamente o ano todo. Segundo gráfico do Comando da Aeronáutica, a 

velocidade máxima mensal do vento em janeiro de 2017 a janeiro de 2018 variou 

aproximadamente de 12,86 m/s a 7,2 m/s, com maiores incidências nos meses de abril e 

julho, e menores incidências nos meses de fevereiro e março. Os dados fornecidos pela 

NSRBD apontaram que a velocidade média, medida a 17 metros de altura, em 2017, foi de 

5,78 m/s, enquanto a máxima foi de 9,1 m/s. 

3.1.2 Restrições Ambientais 

Titulado pela ONU como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e Sítio de Patrimônio 

Natural Mundial, Fernando de Noronha é considerado um dos locais mais ricos quanto aos 

ecossistemas brasileiros devido ao fato de apresentar os últimos vestígios de Mata Atlântica 

Insular e dispor do único manguezal oceânico do Atlântico Sul, possuir uma área onde 

ocorre a reprodução de aves marinhas significantes, servir como berçário para espécies 

ameaçadas de baleias, golfinhos e tartarugas, além de representar local de alimento e 

descanso para espécies migratórias. (SILVEIRA, 2013, BRASIL SECRETARIA DA 

BIODIVERSIDADE E FLORESTA, 2002) 

Objetivando preservar os recursos naturais e favorecer o desenvolvimento sustentável, 

o arquipélago foi dividido em duas unidades de conservação: Parque Nacional Marinho, 

com 11.270 ha e Área de Proteção Ambiental com 79.706 ha. (GOVERNO DO ESTADO 

DE PERNAMBUCO, 2013) 
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Devido a ocupação desordenada na ilha, o Governo de Pernambuco elaborou o Plano de 

Gestão do Arquipélago de Fernando de Noronha, Ecoturismo e Desenvolvimento, onde foi 

definido o zoneamento em: Proteção de Vida Silvestre, Conservação, Recuperação, 

Histórico-Cultural, Agropecuária, Restrição Aeronáutica, Portuária Urbana, Visitação e 

Pesca Sustentável. (BRASIL; ICMBIO, 2017) 

Com isso, diante do exposto, sugere-se para a instalação dos sistemas fotovoltaicos as 

Zonas Restrição Aeronáutica por já haver instalado a matriz da Usina Fotovoltaica Noronha 

I e a Zona Urbana por levar em consideração a possibilidade de instalar as placas em cima 

dos telhados, caso haja a necessidade. 

Para o parque eólico, recomenda-se a instalação preferencialmente na Zona 

Agropecuária por não interferir no uso e manter a atividade e Zona Portuária, caso Zona 

Agropecuária não atenda o porte do parque eólico. 

3.2 Geração de energia pelo modelamento do sistema fotovoltaico 

Associado aos dados técnicos da placa fotovoltaica (BYD Company Limited – 

BYD340P6K-36), inversor (SMA SC 2750-EV-US [600V]), dados do consumo horário de 

eletricidade e os dados climáticos inseridos no programa, a matriz fotovoltaica 

dimensionada apresentou uma potência pico de 12.137 kWp, sistema com geração de 

20.802.038 kWh ao ano e fator de capacidade de 19,6%. 

No gráfico resultante do sistema de geração, elucidado na figura 4, a cor azul representa 

o consumo elétrico e a cor laranja a geração de energia. Podemos ver que o sistema 

fotovoltaico, dimensionado para suprir sozinho a demanda energética de Fernando de 

Noronha, produz em alguns momentos quase o dobro do que é consumido, isso quer dizer 

que há uma quantidade significativa de energia que não é utilizada. 

No entanto, mesmo com esse excesso de energia em algumas horas, o sistema projetado 

necessitou do fornecimento de 10.814 MWh da UTE Tubarão, ou seja, 52% da energia 

para suprir os 18.590 MWh seria gerada pela termelétrica. 

 

Figura 4: Gráfico geral da geração de energia pelo sistema fotovoltaico em kWh relacionado ao 

consumo em Fernando de Noronha. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.3 Geração de energia pelo modelamento do sistema eólico 

Utilizando como referência os 18.590 MWh de consumo elétrico em Fernando de 

Noronha e relacionando-o com a potência da turbina (3.623,34 kW), velocidade e direção 
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do vento, temperatura e pressão atmosférica, o sistema resultante seria composto por 5 

aerogeradores, com geração de 78.318.368 kWh ao ano e fator de capacidade de 39,7%. 

Do mesmo modo que a fotovoltaica, o sistema eólico projetado para suprir sozinho a 

demanda total de energia resulta em um superdimensionamento. Apesar de ser evidente a 

quantidade de energia excedente, ainda foi necessário o fornecimento de 1.321.730 kWh 

da UTE Tubarão, correspondendo a 7% da geração. 

 

Figura 5: Gráfico geral da geração de energia pelo sistema fotovoltaico em kWh relacionado ao 

consumo em Fernando de Noronha. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.4 Geração de energia pelo modelamento do sistema híbrido 

O sistema combinado resultou em uma geração anual de 41.580.264 kWh de energia e 

um fator total de capacidade de 31,6%. Este foi composto por 17.600 placas fotovoltaicas, 

2 inversores, 2 turbinas e 40 baterias de íon lítio. Mais precisamente, o sistema híbrido teve 

a potência da usina fotovoltaica de 6.000kW, potência do parque eólico de 9.000kW e 

potência nominal ativa das baterias foi de 7.200 kW. 

A Figura 6 apresenta a atuação de cada fonte geradora do sistema, destacando o quanto 

cada uma produziu no período de 1 ano para atender Fernando de Noronha. Em síntese, a 

participação da matriz fotovoltaica para a geração de energia no sistema foi de 23%, do 

parque eólico 71%, sistema de backup 4% e do diesel 2%. 

Também é importante relatar que atualmente a UTE Tubarão fornece energia 

proveniente do diesel durante as 8.760 horas do ano, após a simulação do sistema híbrido 

a utilização desse tipo de fonte seria de apenas 970 horas. Além disso, dessas 970 horas, 

somente em 4 horas a UTE operaria na sua capacidade máxima. 

 

Figura 6: Visão geral da geração de energia evidenciando a participação de cada fonte geradora do 

sistema para Fernando de Noronha Fonte: Elaborado pelos autores. 
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3.5 Eficiência do sistema 

Após a simulação do cenário combinado, foi constatado que a geração de energia a 

diesel seria de 830,10 MWh. Esse valor, aplicado na Equação (1), junto aos 18.590 MWh 

do consumo elétrico, mostra que apenas 4% da futura geração de energia proviria da UTE 

Tubarão. 

Ainda, por meio dos dados da geração de energia pela UTE Tubarão (18.180 MWh) e o 

seu respectivo consumo de diesel no ano de 2017 (5.340.340 litros), foi verificado por meio 

da Equação (2), que a quantidade futura de diesel a ser utilizada no sistema, seria de 

243.840 litros para a geração de eletricidade, resultando na economia de cerca de 5.096.499 

litros/ano, isto é, 96% de diesel que deixaria de ser usado. 

Por último, quanto a emissão de CO2, segundo enunciado por Velame (2018), dos 

5.340.340 litros de diesel utilizados em 2017, foram emitidas 2.670,17 ton/ano de CO2. 

Com isso, pôde-se constatar através da Equação (3), que se utilizado 5.096.499 litros/ano 

de diesel, a futura quantidade de CO2 que poderia ser lançada para a atmosfera é de 

aproximadamente 121,9 ton/ano, ou seja, uma redução de 2.548,8 ton/ano de CO2. 

 

4. Conclusão 

Este trabalho propôs, como objetivo geral, verificar a possibilidade de autossuficiência 

energética, através da geração de energia por fontes renováveis, eólica e fotovoltaica. 

Observamos que Fernando de Noronha dispõe de elevado potencial dos recursos solar 

e eólico, com representativo índice de radiação solar de 2.188 kWh/m² e elevada 

intensidade do vento de 1,225 kg/m³. 

Fundamentado nas restrições ambientais existentes e nos impactos advindos da 

instalação dessas fontes, verificou-se que os locais mais aptos para a locação da matriz 

fotovoltaica seria a Zona Restrição Aeronáutica e Zona Urbana, e para o parque eólico a 

Zona Agropecuária e Zona Portuária. 

A primeira simulação na qual foram empregados as fontes renováveis de forma isolada 

comprovaram que apesar de muitos instantes os sistemas produzirem mais eletricidade do 

que a quantidade imposta pelo consumo, não foi possível abandonar totalmente o uso do 

diesel para a geração de energia, isto é, a termelétrica precisou fornecer 10.814,85 MWh 

para o sistema fotovoltaico sem bateria e 1.321,73 MWh para o sistema eólico. 

Presume-se que esse contexto ocorreu porque foi estimado que o maior consumo 

elétrico acontecia a noite, em razão do local ser um ambiente praiano e com isso a utilização 

de eletrodomésticos e eletroeletrônicos se daria mais no período noturno, quando turistas e 

moradores estivessem em suas dependências. Esse fato apresentou uma relação 

desfavorável para as fotovoltaicas que poderiam ter tido um melhor aproveitamento se o 

perfil de consumo fosse maior durante o dia, quando ocorria a sua geração de energia. 

O modelamento do sistema híbrido permitiu reduzir a 96% o uso da termelétrica, sendo 

necessário seu acionamento durante 970 horas por ano, sendo deste total, apenas 4 horas 

operadas na potência máxima. Consequentemente, foi minimizado também 
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aproximadamente 96% a emissão de CO2, o que representou uma redução de 2.548,27 

ton/ano de CO2. 

Por fim, não podemos deixar de mencionar que a ilha nunca será totalmente sustentável 

se não houver um sistema de backup e armazenamento de energia elétrica que garanta o 

atendimento da carga. Diante disso, propusemos um sistema composto por um banco de 

baterias de lítio, que para o primeiro momento, apesar do modelamento combinado entre 

as fontes (fotovoltaica e eólica) terem necessitado da contribuição do diesel, o resultado 

obtido foi muito satisfatório, com 1.908,06 MWh/ano da energia ter sido proveniente do 

sistema de backup, equivalente a 4% do consumo da ilha. 
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Resumo 

O desenvolvimento sustentável requer escolhas mais coerentes com a capacidade regenerativa do 
planeta e para isso é fundamental investigar os impactos ambientais dos processos e dos materiais 
durante seu ciclo de vida. A construção civil é responsável por parcela significativa desses 
impactos. Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo calcular a energia incorporada, 
carbono incorporado e pegada hídrica ligados à etapa de produção dos materiais relacionados aos 
sistemas construtivos de Vedação Vertical Externa e de Cobertura do projeto do Centro de Estudos 
Regenerativos (CERES). O trabalho foi desenvolvido em três etapas: (i) descrição dos sistemas 
construtivos com levantamento quantitativo; (ii) revisão de literatura identificando parâmetros de 
análise para os impactos ambientais; (iii) cálculo dos impactos ambientais potenciais e análise. Os 
resultados encontrados são fundamentais para apoiar decisões mais coerentes com o contexto e 
com a demanda e têm o potencial de embasar ações que promovam o desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Avaliação ambiental; Construção civil; Energia incorporada; Carbono 
incorporado; Pegada hídrica. 
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Abstract 

Sustainable development requires consistent choices with the planet's regenerative capacity and 
for that, it is essential to investigate the environmental impacts of processes and materials during 
their life cycle. Civil construction is responsible for a significant portion of these impacts. Thus, the 
present work aims to calculate the embodied energy, embodied carbon and water footprint linked 
to the production stage of materials related to the construction systems of External Walls and Roof 
of the project of the Center of Regenerative Studies (CERES). The work was developed in three 
stages: (i) description of the construction systems with quantitative survey; (ii) literature review 
identifying analysis parameters for environmental impacts; (iii) calculation of potential 
environmental impacts and analysis. The results found are fundamental to support more consistent 
decisions with the context and demand and have the potential to support actions that promote 
sustainable development. 

 

Keywords: Environmental assessment; Construction; Embodied energy; Embodied carbon; Water 
Footprint. 
 

1. Introdução 
Todas as atividades humanas provocam impactos ambientais, porém a construção civil 

situa-se entre as maiores consumidoras de recursos naturais. As edificações possuem larga 
duração e, consequentemente, seus impactos não se limitam apenas à etapa de construção; 
iniciam-se na extração e produção da matéria-prima e estendem-se pelo transporte até o 
canteiro de obras, à produção do edifício, sua operação, manutenção e sua disposição final 
(EUROPEAN STANDARDS 15978, 2011). 

Para avaliar e melhorar o desempenho do edifício, o método da Avaliação do Ciclo de 
Vida (ACV) tem sido amplamente aceito e está no centro dos padrões atuais para a 
avaliação da sustentabilidade da construção (RÖCK et al., 2018). Indicadores ambientais 
como Energia Incorporada, Pegada de Carbono e Pegada Hídrica ajudam a quantificar e 
classificar o consumo de recursos naturais através da ACV de produtos e serviços desde a 
etapa de produção, passando pelo consumo até o descarte. 

Este trabalho contribui para o conhecimento acerca dos impactos ambientais ligados à 
etapa de produção dos materiais utilizados na construção civil, por meio do estudo de caso 
do projeto do Centro de Estudos Regenerativos (CERES). Portanto, trata-se de um recorte 
parcial de uma ACV.  O objetivo é avaliar os impactos ambientais de um projeto com 
princípios sustentáveis, a fim de levantar informações que possam embasar tomadas de 
decisão e orientar projetos futuros e escolhas menos impactantes. 

 

2. Metodologia 
O trabalho parte do projeto da sede do CERES. São quantificados e avaliados os 

subsistemas que compõem o Sistema de Vedação Vertical Externo (SVVE) - as alvenarias 
externas e as esquadrias - e o Sistema de Cobertura. Tais sistemas foram selecionados 
devido à relevância da envoltória para o desempenho ambiental da edificação e a sua 
influência no consumo energético, já reconhecida por sistemas de rotulagem de edificações 
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como o Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) e o Building Research 
Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM). 

Buscou-se descrever os subsistemas a serem estudados e fazer o levantamento 
quantitativo dos materiais necessários. A seguir foi realizada revisão da literatura, a fim de 
obter parâmetros individuais de análise dos materiais, que permitissem a determinação da 
Energia Incorporada, do Carbono Incorporado e da Pegada Hídrica, ligadas à fase de 
produção dos mesmos. 

2.1 Objeto de estudo 
O projeto da sede do CERES em Feliz, RS, desenvolvido por alunos de pós-graduação, 

na disciplina de Projetos Regenerativos, sob orientação do Prof. Miguel Aloysio Sattler 
(LAMENHA et al, 2019), foi selecionado como objeto de análise, com a intenção de 
avaliar quantitativamente os impactos ambientais de um projeto com princípios 
sustentáveis. A proposta possui área total de 58,55m², distribuídos em dois pavimentos 
(Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Perspectivas ilustrativas do projeto do CERES em Feliz-RS. Fonte: Adaptado de 

LAMENHA et al., 2019. 
 

O projeto apresenta um SVVE composto por diversas tipologias de alvenarias e de 
esquadrias. No pavimento térreo será mantida parte da estrutura de uma antiga residência 
existente no terreno. O projeto prevê a incorporação de trechos existentes de parede de 
blocos cerâmicos maciços, assentados sobre fundação de pedra. Foi contabilizada a 
reconstrução do emboço, com massa única, e pintura à base de cal. Para as alvenarias a 
construir, serão utilizados tijolos de demolição, disponíveis localmente. As travessas de 
madeira de eucalipto, nas paredes em enxaimel, serão provenientes de árvores existentes 
no local. 

No que tange à materialidade das paredes do SVVE, foram definidos cinco tipos:(i) 
alvenaria de tijolos maciços à vista, com detalhes em Enxaimel (a construir); (ii) alvenaria 
de tijolos maciços rebocada (a construir); (iii) alvenaria de tijolos maciços (existente); (iv) 
alvenaria de pedra basalto local (a construir); (v)paredes de toras de eucalipto (a construir). 

As esquadrias são compostas por madeira de eucalipto e vidro transparente, com 
espessura de 3,00 mm, incolor e textura lisa. As folhas das esquadrias são subdivididas em 
pinázios e há oito tipologias de aberturas. 

Foram consideradas duas tipologias de cobertura:  telha cerâmica, do tipo francesa, e 
cobertura verde. A cobertura cerâmica, contempla uma área total de 9,32m² e foi escolhida 
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como forma de minimizar o impacto ambiental que poderia ocorrer com a utilização de 
lajes de concreto. As telhas francesas e as chapas de alumínio off-set são oriundas de 
reutilização, reduzindo a carga ambiental aplicada. É composta, ainda, por estrutura e forro 
em madeira de cedrinho.  

A cobertura verde possui uma área de 29,01 m² e é composta por: laje; 
impermeabilização monocomponente de base acrílica; lâmina de água sobre a camada 
drenante; camada de brita n° 3, de 8 cm; manta permeável (Bidim); camada de brita n° 2, 
de 5 cm; camada de agregado miúdo, com areia média de 3 cm; camada de 10 cm, de terra 
orgânica/vegetal; e a vegetação. São previstos rufos, algerosas e calhas de aço galvanizado. 
Considera-se que a terra e a vegetação serão reaproveitadas do próprio terreno. 

  

3. Resultados e discussões 
As categorias de análise foram agrupadas de acordo com as características construtivas 

e os acabamentos comuns. Foram quantificados os materiais e identificados os impactos 
parciais envolvidos na etapa de fabricação, quanto à energia incorporada, carbono 
incorporado e pegada hídrica. Os resultados do impacto ambiental relacionado à energia 
incorporada das alvenarias e esquadrias estão expressos nas Tabelas 1 e 2. 

3.1 Energia incorporada 
Os edifícios consomem energia, direta ou indiretamente, em todas as fases do seu ciclo 

de vida, desde o berço, até o túmulo, e há interação entre as fases de uso de energia: 
energia incorporada e operacional (CABEZA et al., 2014). Energia incorporada é a energia 
utilizada na fase pré-operacional do edifício, com atividades que envolvem, desde a 
extração e processamento dos materiais utilizados, até a finalização da execução da 
edificação, enquanto a energia operacional é a energia consumida na fase de uso da 
edificação. Os dados de energia incorporada foram baseados no trabalho de Kuhn (2006).  

Os resultados apontam que a tipologia de SVVE de alvenaria responsável pelo maior 
impacto energético é a de toras roliças de eucalipto (tipologia V, com 34,17% do total). 
Esse resultado é explicado, principalmente, pela energia incorporada do basalto ser 
considerada desprezível, e as alvenarias de tijolos utilizarem tijolos reaproveitados, 
diminuindo a energia incorporada destas tipologias. Observa-se que o material com o 
maior impacto nessa categoria é a cal hidratada, utilizada na argamassa e para acabamento. 

Os resultados das esquadrias indicam que o vidro apresenta mais energia incorporada 
que a madeira de eucalipto. Tal resultado é desproporcional à massa dos materiais 
utilizados, visto que a quantidade de madeira é aproximadamente três vezes maior que a de 
vidro. Os dados refletem as diferenças no índice energético dos materiais.  

Para a cobertura cerâmica, o maior impacto é causado pelas calhas em aço galvanizado 
(44%), seguido pela madeira de cedrinho (41%). Observa-se que a madeira de cedrinho 
representa 82% da massa total dos materiais não reutilizados, enquanto o aço galvanizado 
representa apenas 1,35% deste total. Evidencia-se o alto índice energético relativo à 
produção do aço, frequentemente apontado como um dos materiais mais impactantes da 
indústria da construção civil. Quanto à cobertura verde, observa-se que os maiores 
impactos energéticos correspondem à impermeabilização, seguida pela manta permeável, 
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representando 44% e 27% do conteúdo energético total, respectivamente. Sabe-se que 
esses itens podem apresentar potencial de impacto elevado devido ao grau de 
industrialização envolvido na sua produção.  

3.2 Carbono incorporado 
O carbono incorporado pode ser definido como a soma das emissões de carbono 

relacionadas ao consumo de combustíveis no processo de produção ou daquelas que podem 
surgir, por exemplo, de reações químicas (JONES e HAMMOND, 2019).  

Dentre os materiais da construção civil, destacam-se os impactos de carbono 
incorporado provenientes da fabricação de cimento. De acordo com Marland (2003), a 
fabricação de cimento é responsável por 4 a 5% de todo o CO2 lançado na atmosfera por 
atividades humanas. Os dados de carbono incorporado aos materiais foram extraídos da 
base de dados desenvolvida por Hammond e Jones, nomeada de ICE (Inventory of Carbon 
and Energy) (JONES e HAMMOND, 2019), versão V. 3.6 Beta, de 2019. 

A maioria dos materiais da construção civil apresenta impactos significativos 
associados ao carbono incorporado, todavia há materiais que podem diminuir o impacto 
total da edificação nesse quesito, como os materiais reaproveitados e aqueles que em seu 
processo de crescimento ou produção capturam carbono. É o caso da madeira que captura 
CO2 em seu processo de crescimento; logo, os impactos de carbono incorporado são 
negativos.  

Analisando os resultados, verifica-se que a Tipologia V, dentre as alvenarias, seria a 
melhor opção segundo esse critério, devido ao carbono capturado durante a fase de 
crescimento do eucalipto. As outras tipologias que apresentam baixo impacto neste quesito 
são as que usam detalhes similares ao Enxaimel (I e III), pois empregam madeira de Pinus 
e tijolos reaproveitados. A opção mais impactante seria a da Tipologia IV, de basalto local, 
em função do combustível consumido pelo equipamento para sua extração e no transporte 
até o local de processamento. Além disso, o dado internacional utilizado não reflete a 
redução do impacto de carbono incorporado, pelo uso de pedra encontrada na região: o 
basalto. A escolha de materiais existentes no local tem o potencial de diminuir os impactos 
atrelados ao transporte. 

Observa-se que as tipologias I, II e III não acumularam o impacto de todos materiais 
que as compõem, pois alguns foram reaproveitados das preexistências no local de 
implantação. Enquanto diversos estudos apontam os produtos compostos por cimento 
como os mais impactantes na categoria de carbono incorporado, tal material não se 
destacou, em função das pequenas quantidades empregadas. Verificou-se que a cal 
hidratada foi o material que mais se sobressaiu quanto ao impacto de carbono incorporado. 

Como este estudo não considera as fases finais do ciclo de vida, de extração e produção 
dos materiais da construção civil, observa-se que, se a etapa do final de vida fosse 
considerada, os valores de captura de CO2 pelas madeiras utilizadas seriam contabilizados 
na fase de crescimento da planta e posteriormente descontados na fase de final de vida dos 
elementos de madeira, no processo natural de decomposição. Considerando a vida útil 
prevista para a edificação, o carbono absorvido pela madeira permanece capturado por um 
longo período, o que indica que seu uso na construção civil poderia ser uma alternativa 
eficaz para reduzir os índices de CO2 na atmosfera. 
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Para a cobertura em cerâmica, observa-se que o alumínio e o aço galvanizado 
apresentam os maiores índices de emissões de CO2. Como, no caso, o alumínio é 
proveniente de reuso, esse índice não é contabilizado para a carga ambiental. Observa-se 
que na cobertura em cerâmica, o índice mais representativo é o do aço, seguido pela manta 
permeável. Não foi possível verificar o impacto da impermeabilização, quanto a este 
critério, uma vez que não foi encontrada fonte de dados para o material. 

A areia apresenta o maior valor de carbono incorporado para a cobertura verde: cerca de 
36%, enquanto sua massa representa apenas 11% da massa total do subsistema. Ela é 
seguida pela brita que, considerando-se os tipos n° 2 e 3 juntos, representa 31% das 
emissões de CO2 e 88% da massa total. Por fim, o aço expressa 25% do carbono  
incorporado  e conta com massa de apenas 0,17% em relação a massa total da cobertura 
desse tipo. Esse resultado destaca a carga ambiental do aço na indústria da construção civil. 

3.3 Pegada Hídrica 
A pegada hídrica mede, tanto o consumo, quanto a poluição da água, sendo um 

indicador adequado do modo como consumidores e produtores interagem com os recursos 
hídricos. Ela é definida como a soma das pegadas hídricas de todos os processos 
envolvidos direta ou indiretamente na fabricação de um produto (HOEKSTRA et al, 2011, 
p. 3). No Brasil, a NBR ISO 14.046:2014 determina princípios, requisitos e diretrizes 
relacionados com a avaliação da pegada hídrica de produtos, processos e organizações, 
com base na metodologia de ACV (ABNT, 2014). Para o cálculo da pegada hídrica do 
projeto do CERES, utilizou-se a base de dados Ecoinvent v. 3.6, desenvolvida pelo Swiss 
Centre for Life Cycle Inventories.  

Dentre os materiais especificados, os que apresentam maior impacto hídrico são as 
madeiras, seguidas da areia. Na Tabela 1, observa-se os valores de pegada hídrica, por 
tipologia de alvenaria, permitindo compará-las. Observa-se que as alvenarias do tipo I são 
aquelas que implicaram no maior impacto hídrico, sendo responsáveis por 37,2% da 
pegada hídrica total das alvenarias. O material que mais contribui para este resultado é a 
madeira de Pinus, utilizada nas tipologias I e III. A tipologia I possui maior área do que a 
tipologia III, assim impactando mais nos quantitativos de materiais consumidos. Além 
disso, as alvenarias do tipo I são constituídas por paredes já existentes no local, enquanto 
as do tipo III serão construídas, demandando maior quantidade de materiais. A pegada 
hídrica da tipologia V também merece destaque, representando 27,1% da pegada hídrica 
total das alvenarias. Esse resultado pode ser explicado pelo consumo hídrico da madeira de 
eucalipto durante seu crescimento. 

Analisando os materiais que compõem as esquadrias, a madeira apresenta impacto de 
pegada hídrica mais pronunciado que o vidro. No Sistema de Cobertura (SC), o material 
mais crítico quanto à pegada hídrica, mais uma vez, é o aço galvanizado, seguido pela 
madeira de Pinus. Enquanto o aço resulta em uma pegada hídrica de, aproximadamente, 
62% da total e massa correspondente a 1,35% da massa total, a madeira possui uma pegada 
hídrica de 37%, em relação ao total e massa de 16% em relação a massa total. As telhas 
cerâmicas e as chapas de alumínio não foram contabilizadas nos resultados, pois são 
materiais reutilizados, pré-existentes no local. 
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A pegada hídrica unitária mais significativa do SC verde é a do aço galvanizado, no 
entanto, devido a sua massa, a brita, apresenta a maior pegada hídrica por item. As britas 
n° 2 e 3 são consideradas como um único material, representando cerca de 76% da pegada 
total, enquanto sua massa representa 88% da massa total da cobertura. Por outro lado, a 
massa de aço corresponde a 1,70% da massa total da estrutura, e corresponde a uma 
pegada hídrica de 16,50%, da pegada total. 

3.4.3 Comparativo entre os sistemas construtivos 
Os resultados dos impactos ambientais dos três diferentes sistemas são apresentados na 

Tabela 1, bem como o total geral da envoltória.  
 

Tabela 1 - Comparativo dos impactos ambientais de energia incorporada, carbono incorporado e 
pegada hídrica, dos sistemas construtivos analisados (SVVE e SC) no projeto arquitetônico. 

COMPARATIVO ENTRE OS SISTEMAS CONSTRUTIVOS 
Sistema construtivo Energia incorporada  

(MJ) 
Carbono incorporado  

(kg CO2) 
Pegada 

Hídrica (l) 
Sistema de Vedação Vertical Externa (SVVE) - Alvenarias 6.473,23 -3.352,01 304,20 
Sistema de Vedação Vertical Externa (SVVE) – Esquadrias 6.460,40 -444,25 7,93 
Sistema de Cobertura (SC) 7.164,03 -903,68 391,31 
TOTAL GERAL ENVOLTÓRIA 20.097,66 -4.699,94 703,44 
 

Quanto à energia incorporada, os três sistemas apresentam valores muito próximos de 
impacto total da envoltória, SVVE - Alvenarias (32,21%), SVVE - Esquadrias (32,15%) e 
SC (35,65%). Entretanto, considerando a massa de cada sistema – SVVE – Alvenarias, 
com 49.405,32 kg; SVVE – Esquadrias, com 947,61 kg; e SC – Sistema de Cobertura, com 
21.556,97 kg - verifica-se que as esquadrias se destacam negativamente, pois, mesmo 
apresentando menor massa, apresentam os maiores impactos ambientais. 

Na análise do carbono incorporado, observa-se que o SVVE – Alvenarias é responsável 
por 71,32% dos impactos; enquanto o SC – Sistema de Cobertura é responsável por 
19,22% e o SVVE – Esquadrias, por 9,45%, porém todos os impactos são positivos. Os 
valores totais finais foram negativos em função da captura de carbono pela madeira 
empregada na fabricação das peças, em sua fase de crescimento.  

Quanto aos resultados da pegada hídrica, destaca-se o baixo impacto do SVVE - 
Esquadrias, que representa apenas 1,13% do impacto total nesta categoria. Os resultados 
percentuais do SVVE - Alvenarias e do SC – Sistema de Cobertura são muito similares, 
sendo a primeira responsável por 43,24% e a segunda por 55,63% dos impactos 
correspondentes à pegada hídrica. Para cada categoria de impacto há sistemas construtivos 
que se destacam. Isto reforça a ideia de que a escolha das categorias de impacto a serem 
analisadas é de suma importância e deve estar alinhada com o objetivo da análise e com as 
demandas locais de cada contexto. 

A literatura sobre Pegada Hídrica é relativamente restrita, indicando uma lacuna 
científica, principalmente no Brasil, refletindo uma realidade ainda pouco conhecida 
localmente. Em relação à energia incorporada e pegada de carbono também não existem 
dados identificando os impactos associados aos diferentes sistemas construtivos. 

Na Tabela 2 abaixo apresentam-se os resultados obtidos para os sistemas de vedação 
vertical externa e de cobertura, de forma discriminada, por tipologias e materiais. 
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Tabela 2 - Energia incorporada, Carbono incorporado e Pegada Hídrica do SVVE e SC. 
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Quanto ao SVVE - Alvenarias, observa-se, na Tabela 2, que a tipologia I destaca-se em 
relação aos impactos de energia incorporada e pegada hídrica, refletindo seus altos custos 
ambientais em relação às demais. As tipologias II e III apresentam resultados relativamente 
menores em relação aos dois parâmetros. Quanto ao carbono incorporado, as três tipologias 
apresentam resultados pouco expressivos. 

A tipologia IV apresenta um resultado mais expressivo em relação à energia 
incorporada e carbono incorporado (devido ao combustível consumido nos processos de 
extração e transporte do basalto), do que em relação à pegada hídrica. Entretanto, os três 
parâmetros analisados apresentam resultados mais semelhantes entre si. 

A tipologia V é a que apresenta os resultados mais divergentes, quando os diferentes 
parâmetros de impacto são analisados. Por um lado, apresenta resultados relativamente 
maiores quanto à energia incorporada e pegada hídrica. Entretanto, tem uma expressiva 
taxa de sequestro de carbono, devido à utilização de madeira eucalipto, o que favorece essa 
tipologia, quanto aos seus custos ambientais. Estes achados reforçam a importância da 
análise conjunta dos indicadores na ACV dos materiais de construção civil, a fim de 
oferecer uma visão holística e resultados úteis do ponto de vista ambiental. 

Observa-se que as tipologias de alvenarias e coberturas podem apresentar resultados 
divergentes quando os diferentes parâmetros são analisados (Figuras 2 e 3). Entretanto, 
como cada tipologia tem representatividade diferente, em relação ao total da área, isso 
impacta nos resultados comparativos obtidos. Por isso, estes valores foram corrigidos, a 
fim de obter parâmetros para uma métrica comum, que reflita melhor os custos ambientais 
de cada tipologia, independentemente de sua área, em relação às demais e ao conjunto 
(Figuras 2 e 3). Assim, as tipologias foram comparadas tendo seus impactos ambientais 
multiplicados pela porcentagem que representam no total de alvenarias no SVVE, de modo 
a realizar uma análise sem essa distorção.  

 

 
Figura 2 - Gráfico da Energia incorporada corrigida, Carbono incorporado corrigido e  

Pegada hídrica corrigida, para as diferentes tipologias de alvenarias. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figura 3 - Gráfico da Energia incorporada corrigida, Carbono incorporado corrigido e  
Pegada hídrica corrigida para as diferentes tipologias de cobertura. Fonte: Autoras, 2019. 

 

No que tange às esquadrias, verifica-se que as tipologias, são constituídas pelos 
mesmos materiais, em diferentes proporções. Dessa forma, não cabe uma análise 
comparativa entre as mesmas, visto que as diferenças no desempenho ambiental refletem 
as variações de área e volume e da proporção entre madeira e vidro, para cada tipo de 
esquadria. 

 

4. Considerações finais 
A indústria da construção civil cresce constantemente para suprir a carência de 

moradias e de infraestrutura urbana de uma população mundial em expansão. Todas as 
novas edificações, estradas e outros elementos construídos demandam recursos naturais, 
tanto matérias-primas, quanto energia, em proporções superiores à capacidade regenerativa 
do planeta.  

Toda essa demanda deve ser gerenciada de modo a garantir infraestrutura adequada ao 
desenvolvimento humano e, também, uma preservação adequada do meio ambiente e dos 
recursos naturais. Dessa forma, destaca-se a importância de desenvolver e aplicar 
ferramentas adequadas para a contabilização dos potenciais impactos ambientais. O uso 
correto de tais informações tem o potencial de auxiliar em processos de tomada de decisões 
e favorecer ações capazes de mitigar impactos e danos ambientais. 

Outra medida consolidada e difundida para a redução de impactos é a incorporação de 
resíduos de outros processos produtivos em novos materiais, como, por exemplo, na 
produção de cimento e blocos cerâmicos. Tal medida apresenta dois aspectos positivos, o 
primeiro, dar destinação a um resíduo, cuja reincorporação em novo ciclo elimina o 
impacto gerado por aterros, incinerações e outras formas de descarte. O segundo, evitar a 
extração de novas matérias-primas.  

Também se verificam iniciativas de reutilização de elementos pré-existentes em novas 
edificações, como no projeto analisado. A reutilização permite o prolongamento da vida 
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útil de elementos, assim resultando em uma diminuição no consumo de novos recursos. 
Essa prática tem um grande potencial de reduzir os impactos atrelados a uma edificação, 
como ilustrado nos resultados deste trabalho. Todavia, sua viabilidade prática requer uma 
reestruturação na dinâmica de desmonte das atuais edificações. Atualmente, verifica-se que 
não há um planejamento do processo de desconstrução dos diversos sistemas, de modo a 
reaproveitar os materiais, transformá-los em matéria prima e evitar a geração de novos 
resíduos.  

Outro modo de diminuir o impacto dos materiais empregados nas construções é 
priorizar materiais extraídos e produzidos em locais próximos da obra, pois, além de 
incentivar a economia local, é possível diminuir os impactos referentes ao transporte. Em 
categorias de impacto, como a do carbono incorporado, podem haver reduções 
significativas nos valores, principalmente naqueles devido às emissões de CO2 dos 
combustíveis fósseis empregados em larga escala no transporte rodoviário brasileiro. 

Nos resultados encontrados, verifica-se que alguns materiais contam com altos valores 
para energia incorporada inicial, resultado de processos produtivos complexos e com 
consumo elevado de energia. Entretanto, em uma análise de todo o ciclo de vida da 
edificação, tais valores podem não se confirmar como destaques negativos. Isto porque 
uma maior energia incorporada inicial pode trazer benefícios para a fase operacional da 
edificação, melhorando, por exemplo, o desempenho térmico da mesma e otimizando o 
consumo energético para aquecimento e resfriamento da edificação. Considerando que a 
fase operacional da edificação é a mais longa, os resultados da redução de impactos podem 
ser bem significativos. Cabe a ressalva de que tais fatores devem ser analisados na etapa de 
projeto da edificação e devem ser coerentes com as demandas climáticas da região onde a 
edificação será implantada. 

Por fim, destaca-se que a ausência de dados brasileiros e regionalizados pode ser uma 
barreira para a realização de estudos sobre impactos ambientais e também pode levar a 
variações nos resultados, devido a diferenças nas tecnologias empregadas nos processos 
produtivos, matriz energética e outros fatores locais. Assim, a análise da estimativa de 
impacto ambiental se faz necessária e, apesar de tais limitações, é preferível a não se dispor 
de embasamento para os processos de tomada de decisão. Os resultados são fundamentais 
para a otimização da análise de opções mais conscientes e coerentes com o contexto e a 
demanda. 
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Resumo 

Este artigo traz uma avaliação de conforto térmico de um escritório coletivo open-plan, que opera 
com ventilação natural e artificial. O objetivo é caracterizar as variáveis pessoais, ambientais e coletar 
votos de sensação e preferência térmica dos usuários durante o período de trabalho, através da 
aplicação de questionários de satisfação. Foi realizada uma análise através de dois métodos de 
avaliação de conforto térmico: o primeiro modelo é aqui chamado de Modelo Estático, aonde são 
calculados os índices de Voto Médio Predito (PMV) e Porcentagem de Pessoas Insatisfeitas (PPD). 
O segundo modelo, conhecido por Modelo Adaptativo, relaciona temperatura operativa interna 
(faixas aceitáveis) e temperaturas do ar externo. Concluiu-se que ambos os métodos resultaram em 
boa representatividade do ambiente térmico, e que os resultados obtidos se assimilam aos votos 
subjetivos de sensação térmica dos ocupantes. Foi verificado que os ocupantes se adaptaram às 
mudanças climáticas e estavam confortáveis no ambiente térmico.  

 

Palavras-chave: Conforto térmico; Sensação térmica; Ambiente térmico. 
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Abstract 

This paper presents a thermal comfort evaluation conditions in an open-plan collective office 
operating through natural ventilation and eventually by the air conditioning system. The aim is to 
characterize personal and environmental variables thus collect occupants’ perception votes about 
thermal sensation over working time through satisfaction questionnaires. We carried an analysis out 
by two models of comfort. The first model, the Static Model, takes two indices: Predicted Mean Vote 
(PMV) and Predicted Percentage Dissatisfied (PPD). The second model, known as the Adaptive 
Model, tests thermal acceptability by environmental variables such as Operative Temperature and 
Mean Outdoor Air Temperature. We concluded it that both methods accurately represented the 
thermal environment, and the results got are similar the occupants’ thermal sensation votes. The 
occupants have adapted to climate change, and they were comfortable in the thermal environment.   
 

Keywords: Thermal comfort; Thermal sensation; Space conditioning. 

1. Introdução 

Conforto térmico é definido pela ASHRAE 55 como “um estado mental que expressa a 
satisfação do homem com o ambiente térmico em que está inserido” (ASHRAE, 2017). 
Segundo Nicol (2007), as condições térmicas de um ambiente podem ocasionar efeitos 
nocivos à saúde humana e contraproducente para realizar tarefas, além de impactar o 
consumo total de energia. 

 Avaliações do ambiente térmico, realizadas em campo, visam analisar as condições 
necessárias e estabelecer parâmetros físicos para a concepção de um ambiente térmico 
adequado para ocupações humanas e suas atividades, bem como, representar a sensação 
térmica do ocupante. Essas avaliações são guias para a formulação de padrões de conforto 
térmico em edifícios, onde o consumo de energia para aquecimento e resfriamento poderia 
ser reduzido sem sacrificar descanso ou bem-estar (HUMPHREYS et al., 2007). 

Para a análise das condições de conforto térmico foi selecionada uma sala de escritório 
open-plan (espaços desenhados em planta livre, adaptáveis espacialmente), com uma área 
de 164 m². Está localizado no 4° andar do prédio administrativo da Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina - FEESC, no Centro Tecnológico da Universidade Federal de 
Santa Catarina (CTC/UFSC), em Florianópolis (SC). 

Considerando a importância dos níveis de conforto térmico no ambiente de trabalho, o 
presente estudo de caso tem como objetivo avaliar o conforto térmico dos ocupantes de um 
ambiente de escritório. Serão apresentados os procedimentos empregados através de 
medição de variáveis ambientais e pessoais, bem como a aplicação de questionário aos 
usuários do espaço, e posterior discussão dos índices térmicos. 

Por meio de variáveis coletadas in-loco, e índices representativos do ambiente térmico no 
local de trabalho, a medição foi realizada em um único dia, porém, considerando este um dia 
típico de trabalho (apresentando atividades realizadas diariamente). Também por, neste dia, 
não apresentar oscilações climáticas consideráveis, consideramos o dia da medição 
representativo de uma semana de trabalho (dias úteis), a fim de discutir o conforto térmico 
desde a sua escala física, fisiológica até psicossocial. 
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2. Método 

Os principais materiais e composições no ambiente são: paredes em alvenaria, piso 
cerâmico, forro de EPS expandido, aberturas em fita, com peitoril baixo, compostas de 
esquadrias em alumínio; e janelas Maxim ar, de vidro simples, com aplicação de insulfilm. 
O ambiente possui instalação de sistema de ar condicionado, mas também opera com 
ventilação natural, formando um ambiente misto. Os usuários possuem controle da operação 
da climatização: ar condicionado e abertura das janelas.  

As janelas estão localizadas nas fachadas noroeste e sudeste. Quando abertas as janelas, 
garante-se um fluxo de ar em toda a extensão longitudinal do ambiente por ventilação 
cruzada. A incidência solar ocorre no período matutino na fachada sudeste e no período 
vespertino na fachada noroeste. 

As variáveis ambientais e pessoais foram coletadas no dia 11 de julho de 2019 (inverno), 
em Florianópolis (SC). As medições no ambiente interno e externo foram realizadas em dois 
períodos: matutino, das 09:00 horas às 11:00 horas; e vespertino, das 13:00 horas às 15:00 
horas. As orientações para as medições das variáveis foram fundamentadas na norma ISO 
7726/1998 – Ambientes térmicos: Instrumentos e métodos para a medição dos parâmetros 
físicos (ISO, 1998).  Na Tabela 1 estão indicados os termos, símbolos e unidade das variáveis 
e índices utilizados para a avalição de conforto térmico. 

 
Tabela 1: Variáveis ambientais, variáveis pessoais e índices. Fonte: ASHRAE (2017), adaptado 

pelos autores. 

2.1. Homogeneidade do ambiente 

Os ambientes homogêneos são caracterizados por variáveis uniformes ao redor do 
usuário (variação menor que 5% em cada ponto do ambiente) (ISO, 1998). No dia anterior 
às medições foram dispostos 4 sensores, em 4 pontos da sala durante 1 hora, obtendo-se 
dados a cada 5 minutos. Considerando que as diferenças médias entre os equipamentos 
ficaram abaixo de 3% (<1,0°C de diferença), considera-se que o ambiente de medição é 
homogêneo. Os principais resultados estão apresentados na Tabela 2. 

Termo Simb. Unid. Medição 

V
ar

iá
ve

is
 

Temperatura média do Ar ta °C 
Termômetro de expansão de líquidos 

(mercúrio) 

Umidade Relativa UR % 
Calculado a partir da tbu e ta (psicrômetro 

giratório) 
Velocidade média do Ar va m/s Termo anemômetro digital 

Temperatura Radiante Média tr °C Termômetro de Globo Negro (tg) 
Metabolismo ou Taxa 

metabólica 
M 

met ou 
W/m² 

Valores tabelados 
Isolamento térmico da 

vestimenta 
Icl 

clo ou 
m².K/W 

ín
di

ce
s 

Temperatura Operativa to °C Calculada a partir da ta, tr e va 
Temperatura Efetiva Padrão SET °C 

Calculada com as 6 variáveis 
Voto médio estimado PMV - 

Percentagem predita de 
insatisfeitos 

PPD % Calculado a partir do PMV 
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Tabela 2: Estatística descritivas das variáveis climatológicas externas, sendo ∆T: Diferença de 

Temperaturas (°C e %). Fonte: Elaborado pelos autores. 

2.2. Avaliação de conforto térmico 

A discussão atual se concentra principalmente em duas abordagens: Modelo Estático e 
Modelo Adaptativo. Para a análise da abordagem estática do conforto térmico, Fanger (1970) 
analisava pessoas em um ambiente controlado (câmara climatizada), em que as variáveis 
ambientais (Ta, Tr, Va, UR) e variáveis pessoais (MET e clo) eram constantes e a temperatura 
operativa era controlada. A partir do balanço de calor onde “o calor produzido pelo corpo é 
igual ao calor perdido para o ambiente” (ASHRAE, 2001), o modelo prevê, dentre um grupo 
de pessoas, a porcentagem de insatisfação com o ambiente térmico, que por sua vez é obtida 
através dos índices de Voto Médio Predito (PMV) e o Percentual de Pessoas Insatisfeitas 
(PPD) (Fanger, 1970).  

A segunda abordagem é pelo Modelo Adaptativo. Nicol et al. (2012) explica que este 
modelo se baseia no seguinte princípio: “se uma mudança causar desconforto, a reação da 
pessoa é reestabelecer seu conforto”. Considera-se que os ocupantes em seu ambiente 
térmico são ativos e não passivos. O modelo adaptativo é baseado em estudos de campo em 
edifícios ventilados naturalmente (NICOL; HUMPHREYS, 1973), relacionando 
temperaturas operativas internas (faixas aceitáveis) e temperaturas do ar externo, ou seja, o 
conforto em ambientes internos varia de acordo com a oscilação das variáveis climatológicas 
do ambiente externo (RUPP et al, 2015).  

O modelo adaptativo é baseado em 3 aspectos interrelacionados que não são levados em 
consideração no modelo anterior: psicológico (expectativas e habituação em relação ao clima 
em ambientes internos e externos), comportamental (incluindo a abertura de janelas, uso de 
persianas, ventiladores e portas) e fisiológico (aclimatação) (DE DEAR; BRAGER, 1998).  

3. Resultados 

3.1.Variáveis pessoais – Taxa Metabólica (MET) 

O projeto de revisão da norma NBR 16401-2 (ABNT/CB-55, 2017) especifica condições 
térmicas aceitáveis para adultos saudáveis expostos a pressão atmosférica equivalente a 
altitudes de até 3000 m, e em ambientes internos projetados para ocupação humana 
considerando períodos superiores a 15 minutos. A norma traz a Anexo A (tabela A.1), 
valores para a Taxa Metabólica, em MET; e para o Isolamento Térmico de Vestimentas, os 
valores estão no anexo B (tabelas B.1 e B.2), em CLO. 

A taxa metabólica é a unidade utilizada para representar a energia produzida por unidade 
de área de uma pessoa em repouso (1 MET = 58W/m²). A taxa metabólica foi considerada a 

Temperatura do Ar Interno 

 Valor (°C) Hobo 1 Hobo 2 ∆T ∆T (%) Hobo 3 Hobo 4 ∆T ∆T (%) Total 
Máximo 24,17 23,76 1,13 5% 23,69 24,32 0,27 1% 24,32 

Média 23,94 23,29 0,66 3% 23,38 23,61 0,24 1% 23,56 

Mínimo 23,42 23,04 0,29 -1% 23,28 23,28 1,04 4% 23,04 
Desv. P. 0,23 0,24 - - 0,12 0,26 - - 0,34 
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mesma para todos os usuários, por realizarem a mesma atividade: sentado e digitando (1,1 
met). O isolamento térmico das vestimentas, medido em CLO, é a unidade de medição da 
resistência térmica da roupa (1 clo = 0,155m² °C/W), devido ao isolamento da superfície do 
corpo ao ambiente, esse índice está no projeto de revisão da norma NBR 16401-2 
(ABNT/CB-55, 2017) no anexo B (tabelas B.1 e B.2).  

3.2. Variáveis ambientais internas 

Para a estabilização dos equipamentos foi considerado um período de 30 minutos prévio 
às medições, no período matutino e vespertino, com duração de três horas em cada período, 
com registro de dados a cada 5 minutos. A Tabela 3 reúne os valores medidos das variáveis 
para ambos os períodos, sendo tg: Temperatura de Globo (°C); tbu: Temperatura de Bulbo 
Úmido (°C); ta,globo: Temperatura do Ar, obtido por Globo (°C); ta,m: Temperatura do Ar, 
obtido por mercúrio (°C); Va: Velocidade do Ar (m/s); Rh (%): Umidade Relativa do Ar, 
obtido por sensores Hobo (%).  

 
Tabela 3: Estatística descritivas das variáveis climatológicas internas. Fonte: Elaborado pelos autores. 

3.3.Variáveis ambientais externas 

Inicialmente, investigou-se as variáveis climatológicas externas que foram obtidas no 
banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para a cidade de 
Florianópolis-SC. As variáveis provêm da Estação Meteorológica intitulada “Florianopolis-
São-José-A806”, instalada em 2003, na Latitude -27° e Longitude -48° (Figura 1). Os valores 
de Temperatura do Ar Externo (Ta), Umidade Relativa do Ar Externo (Rh), e Velocidade dos 
Ventos (Va) dadas em suas máximas, médias e mínimas estão apresentados na Tabela 4. 

O perfil climático do ambiente externo caracterizou-se por amplitude térmica 
relativamente alta, aproximadamente 15,3°C (Figura 1-a). A umidade relativa do ar 
comportou-se de maneira semelhante: no período matutino apresentou valor médio de 
93,16%, e no período vespertino 58,0%. No entanto, não houve ocorrência de precipitação 
em ambos períodos, como mostrado na Figura 1-b. A velocidade média dos ventos foi de 
0,7 m/s, na direção sudoeste; sendo 0,43 m/s no período matutino e 0,93 m/s no período 
vespertino (Figura 1-c). 

 tg (°c) tbu (°c) ta, globo (°c) ta, m (°c) va (m/s) rh (%) 

 Período Matutino (09:00hrs às 11:00hrs) 

Máximo 20,60 17,20 22,40 21,90 0,05 66,73 
Média 19,62 16,54 21,14 20,94 0,02 65,45 

Mínimo 18,90 15,80 19,90 20,00 0,00 64,43 
Desv. P. 0,59 0,53 0,79 0,67 0,02 0,80 
Mediana 19,50 16,60 21,00 21,00 0,02 65,29 

 Período Vespertino (13:00hrs às 15:00hrs) 

Máximo 24,50 17,20 26,90 26,20 0,20 54,95 
Média 23,80 16,46 25,87 25,34 0,06 49,22 

Mínimo 23,10 15,80 24,70 24,30 0,00 44,53 
Desv. P. 0,51 0,49 0,69 0,60 0,07 3,20 
Mediana 23,80 16,40 25,90 25,30 0,03 49,85 
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a) b)       

 
c)

Figura 1: a) Temperatura do Ar (°C); b) Umidade Relativa do Ar (%); c) Velocidade dos Ventos (m/s). 
Fonte: INMET (2019), adaptado pelos autores. 

 

 
Tabela 4: Estatística descritivas das variáveis climatológicas externas. Fonte: INMET (2019), adaptado 

pelos autores 

3.4.Aplicação dos questionários 

Para a coleta das variáveis pessoais foram aplicados questionários, simultaneamente à 
coleta das variáveis ambientais, preenchidos pelos ocupantes do escritório a cada 20 
minutos. O questionário foi utilizado para a análise subjetiva do conforto térmico (modelo 
de questionário do Anexo A do projeto de norma NBR 16.401-2). Foram validados somente 
os questionários dos quais os respondentes permaneceram no ambiente durante todo o 
período da medição. Ao total 20 questionários foram considerados válidos (o ocupante M12 
teve seu questionário validado apenas no período vespertino). 

 
Figura 2: Votos de sensação térmica obtidos a partir dos questionários; Va: velocidade do ar. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 TA (°C) RH (%) VA (m/s) 
Máximo 25,3 94,0 1,8 
Média 16,5 74,3 0,7 

Mínimo 10,0 38,0 0,0 
Desvio Padrão. 5,2 21,5 0,5 

Mediana 15,3 86,0 0,6 
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Para melhor caracterizar o conforto térmico dos usuários foi questionado a aceitabilidade 

da velocidade do ar, a aceitabilidade da temperatura do ar, e a preferência térmica do 
ambiente. A Figura 2 traz o resultado dos votos de sensação térmica.  

Nota-se que os ocupantes optaram para que a velocidade do ar não fosse alterada em 
ambos os períodos. Quanto a aceitabilidade do ambiente térmico, apenas no período 
matutino houve quantidade significativa de votos de preferência para um ambiente mais 
aquecido. Além disso, é interessante notar que no período matutino, apesar de 81% dos 
ocupantes considerarem aceitável o ambiente térmico, 54% do total dos respondentes 
prefeririam que o ambiente estivesse mais quente, correspondendo ao voto de sensação 
térmica tendendo a um pouco frio (-1 na escala sétima, Figura 3). 

Na generalidade, o período matutino é caracterizado por votos de sensação térmica 
(AMV) correspondente a levemente frio (-1) em razão das baixas temperaturas registradas 
no dia da medição (aumento de clo). No período vespertino, os votos correspondem a 
sensação térmica de levemente quente (+1) (diminuição de clo).  

Os resultados de sensação térmica demonstram que o usuário interage com o ambiente 
em que está inserido uma vez que, em ambos os períodos, os usuários adaptaram seu 
isolamento térmico das vestimentas para se manter em conforto mesmo com as alterações 
das variáveis climáticas. A maioria dos usuários optaram para que o ambiente térmico não 
fosse alterado, confirmando o voto de sensação térmica neutro (0 na escala sétima), como 
representado na Figura 3, indicando conforto térmico.  

Na Tabela 5 a seguir estão os valores de clo, MET e o valor de AMV (actual mean vote), 
que representa o voto de sensação térmica, avaliado pelo próprio ocupante através do 
questionário. 

 
Tabela 5: Voto de sensação térmica (AMV). Fonte: elaborado pelos autores. 

3.5.Modelo estático 

Com o objetivo de predizer a sensação térmica, o PMV utiliza a escala 7a (ou escala de 
sete pontos) da ASHRAE (ASHRAE, 2017) para determinar a sensação térmica do usuário 
por votos que vão de -3 a +3, como mostrado na Figura 3 abaixo.  

Ocupante Sexo Idade Peso Altura Met 
Matutino Vespertino 

clo AMV clo AMV 
M3 F 41 57 1,69 1,1 1,02 0,1 1,02 0,7 

M4 F 40 88 1,71 1,1 0,75 -0,9 0,75 0,9 

M8 F 34 52 1,53 1,1 1,15 -0,9 0,75 -0,1 

M9 M 25 87 1,79 1,1 0,75 1,7 0,67 2,3 

M10 M 35 89 1,79 1,1 0,75 0,9 0,41 1,0 

M11 M 28 70 1,75 1,1 0,80 -0,9 0,40 0,4 

M12 F 39 60 1,60 1,1 - - 0,41 1,1 

M16 M 33 79 1,79 1,1 0,75 -0,3 0,41 1,0 

M18 F 32 64 1,46 1,1 0,75 -1,0 0,41 1,0 

M19 M 54 86 1,64 1,1 0,75 0,0 0,75 0,0 
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Nesta pesquisa, o PMV e o PPD foram calculados a partir da ferramenta desenvolvida 

por Rayner Mauricio, a partir dos scripts de Arthur Silva (LabEEE, 2017). A calculadora 
online está disponível em https://raynermauricio.github.io/pmvppd/.  

 
Figura 3: escala sétima de votos de sensação térmica. Fonte: ASHRAE, 2017. Adaptado pelos autores. 

Os valores de PMV e PPD foram obtidos a partir dos dados de medição das variáveis 
pessoais e ambientais, registrados a cada 10 minutos e estão apresentados na Tabela 6 abaixo. 
Os valores de MET e clo são as médias de cada período de medição, o valor de MET 
permaneceu o mesmo nos dois períodos. 

Observa-se que no período matutino o PMV indica que os usuários estariam em uma 
situação de sensação “levemente frio” (-1) com média de -0,8 e o PPD demonstra que seria 
possível identificar em média 20,1% de insatisfeitos com o ambiente. No período vespertino 
o PMV indica que os usuários estariam em sensação térmica “neutro” (0), média de -0,2. O 
PPD demonstra que seria possível identificar em média 9,1% de insatisfeitos com o 
ambiente. 

Em uma comparação entre os resultados obtidos pelo método estático e os votos de 
sensação térmica (Figura 2), é possível verificar a representatividade do modelo através das 
respostas apresentadas pelos usuários: no período matutino em que o PPD indica 20,1% de 
insatisfeitos, observa-se que, 19% dos usuários considera o ambiente inaceitável. No período 
vespertino, o PPD indica 9,1% de insatisfeitos e nos votos reais de aceitabilidade, 8% 
declararam um ambiente térmico inaceitável.  

 
Tabela 6: Resumo dos principais resultados para os dois períodos. Fonte: elaborado pelos autores. 

Hora M (MET) Icl (CLO) Ta (°C) Va (m/s) PMV PPD (%) 

Matutino 

09:00 

1,1 0,83 

20,1 0,04 -1,0 27,0% 

09:20 21,5 0,05 -0,8 19,0% 

09:40 20,0 0,02 -1,1 29,0% 

10:00 21,0 0,01 -0,8 18,0% 

10:20 21,0 0,03 -0,8 18,0% 

10:40 21,3 0,00 -0,8 18,0% 

11:00 21,8 0,00 -0,6 12,0% 

Média 21,0 0,02 -0,8 20,1% 

Vespertino 

13:30 

1,1 0,58 

24,3 0,20 -0,8 19,0% 

13:50 24,8 0,17 -0,5 10,0% 

14:10 25,3 0,00 0,1 5,0% 

14:30 25,4 0,10 0,1 5,0% 

14:50 25,0 0,10 -0,6 12,0% 

15:10 26,0 0,05 0,2 6,0% 

15:30 26,0 0,05 0,3 7,0% 

Média 25,3 0,10 -0,2 9,1% 
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Sendo assim, nota-se que nesta pesquisa o método estático pode prever a sensação 

térmica dos usuários e apresenta boa representatividade do ambiente térmico. A pequena 
diferença entre os resultados pode ser justificada pelo fato de o método ser indicado para 
ambientes condicionados artificialmente, não sendo o caso do ambiente avaliado (ambiente 
naturalmente ventilado). 

3.6. Modelo adaptativo 

Para a análise de conforto pelo Método Adaptativo (HUMPHREYS, 1979), foi utilizada 
a calculadora online desenvolvida por Center for the Built Environment da Universidade de 
Berkeley (HOYT, 2019) disponível em https://comfort.cbe.berkeley.edu/. 

 Nesta calculadora são inseridos os dados de temperatura média do ar externo Ta (°C), 
calculada em função do valor da temperatura média do ar externo de 7 dias prévios ao dia 
da medição, e os dados de temperatura operativa To (°C) (Tabela 1), para cada um dos 
horários correspondentes de votos. Os dados de entrada estão apresentados abaixo na Tabela 
7.  

A Figura 4 traz os gráficos gerados pela calculadora, representando que em ambos os 
períodos, segundo o modelo adaptativo, o ambiente estava dentro do limite de aceitabilidade 
térmica, cumprindo os limites recomendados pela norma ASHRAE 55 (ASHRAE, 2017). 

Em nenhum dos horários o limite de 80% de aceitabilidade foi extrapolado. O limite 
encontrado para os dois períodos foi de 18,7 a 25,7°C de temperatura operativa para a faixa 
de 80% de aceitabilidade e 19,7 a 24,7°C para a faixa de 90% de aceitabilidade.  

Nota-se a diferença entre os períodos, resultante do aumento significativo da temperatura 
externa no dia da medição, entretanto, ainda estando dentro do limite de aceitabilidade (80% 
e 90%), também em razão de um período anterior à medição ter apresentado baixas 
temperaturas, resultando em uma maior aceitabilidade dos usuários. 

 
Tabela 7: temperatura média do ar externo Ta (°C) e temperatura operativa To (°C) para avaliação do 

método adaptativo. Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Dia Ta (°C) 

M
at

u
ti

n
o 

Hora 
Ta 

(°C) 
Tr 

(°C) 
Va 

(m/s) 
To 

(°C) 

V
es

pe
rt

in
o 

Hora 
Ta 

(°C) 
Tr 

(°C) 
Va 

(m/s) 
To 

(°C) 

1 14,31 09:00 20,6 18,9 0,1 19,7 13:30 24,5 21,3 0,1 23,1 

2 12,08 09:20 20,8 18,9 0 19,8 13:50 24,9 22,1 0,09 23,5 

3 11,77 09:40 20,5 19,7 0 20,1 14:10 25,1 23,2 0 24,2 

4 11,55 10:00 20,5 19,4 0 19,9 14:30 25,4 23,5 0,05 24,4 

5 13,32 10:20 21,1 20,2 0 20,6 14:50 25,5 21,9 0,05 23,7 

6 14,82 10:40 21,4 19,9 0 20,6 15:10 26 23,7 0,03 24,8 

7 16,32 11:00 21,9 20,5 0 21,2 15:30 26,1 24,3 0,08 25,2 

Tmpa, 

(out) 
14,33 Média 20,94 19,63 0 20,29 Média 25,3 22,9 0,06 24,1 
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Figura 4: faixas de aceitabilidade térmica para o período matutino e vespertino, respectivamente. 

Fonte: HOYT (2019), adaptado pelos autores. 

3.7. Desconforto localizado 

O projeto de revisão NBR 16.401-2 prevê o desconforto localizado em 5 condições: 
assimetria de radiação ou radiação não uniforme; correntes de ar indesejáveis (draft risk); 
pisos aquecidos ou resfriados; gradiente de temperatura vertical; variações de temperatura 
com o tempo. Para a avaliação do desconforto localizado foi escolhido para a análise o 
usuário M09, devido sua mesa de trabalho estar próxima a janela da fachada posterior, e 
também por ter apresentado valores discrepantes de voto de sensação térmica.  

Foi verificado que os valores de temperatura superficial do piso não ultrapassaram a faixa 
de 19,0°C a 29,0°C, ou seja, não houve desconforto localizado devido o piso estar muito frio 
ou muito quente.  Não foi verificada nenhuma flutuação de temperatura com o tempo, assim 
como as variações cíclicas e rampas e alterações. Além disso, não foi detectada corrente de 
ar com altas velocidades que pudessem gerar algum tipo de desconforto. O gradiente de 
temperatura não foi possível avaliar pois, não foi realizada a medição na altura do tornozelo.  

Por fim, foi verificado o desconforto localizado pela assimetria de temperatura radiante. 
Para isso, as temperaturas superficiais de todo o ambiente foram medidas por um radiômetro 
de sensor infravermelho, considerando as paredes, teto e piso. Na Figura 5 é possível 
verificar os valores medidos para cada fachada.  

 
Figura 5: Temperaturas médias superficiais das fachadas. Fonte: elaborado pelos autores. 
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No período matutino a fachada direita (orientada a leste), obteve os maiores valores de 

temperatura superficial média, por conta de a orientação estar favorável ao nascer do sol. No 
período vespertino, observou-se que as fachadas posterior e direita, obteve maiores valores 
de temperatura superficial média, isto devido à incidência de radiação solar durante todo o 
período da manhã e pela grande área de fachada translucida (janelas), gerando acumulo de 
calor. 

Sendo assim, optou-se por realizar médias por período, conforme Tabela 8 do ambiente 
de análise. Consolida-se os resultados ao se comparar os valores de referência do Projeto de 
Revisão da NBR 16.401/2. Observa-se que em todos os períodos avaliados não se verifica 
desconforto localizado para o usuário M09 e, portanto, atendem aos critérios da normativa. 

 

 
Tabela 8: Avaliação de desconforto localizado por temperatura de assimetria radiante. Fonte: 

elaborado pelos autores. 
 

4.  Conclusão 

A partir dos dados coletados é possível concluir que, em geral, os usuários estavam em 
conforto térmico, apesar das variações climáticas entre os períodos, preferindo que o 
ambiente térmico permanecesse invariável. Isso pode ser explicado devido os ocupantes se 
adaptarem às mudanças climáticas alterando suas vestimentas (clo) entre os períodos.  

As avaliações de conforto foram realizadas no ambiente operando somente sob 
ventilação natural, dispensando o uso de ar condicionado e, consequentemente, contribuindo 
com a eficiência energética do local. Outro ponto a ser destacado é que a disposição do 
mobiliário formava um corredor central, onde não havia permanência dos usuários. Sendo 
assim, se as janelas abertas, era possível formar corrente de ar por ventilação cruzada. 

Em uma análise comparativa, verificou-se que no modelo adaptativo os valores estavam 
dentro da faixa de aceitabilidade térmica, indicando conforto térmico, assim como no 
método estático. Os valores de PPD estavam em conformidade com os votos de insatisfação, 
indicando neutralidade térmica em ambos os períodos medidos, porém tendendo a leve 
sensação de frio no período matutino e leve sensação de calor no período vespertino.  

Desta maneira, ambos os métodos se demonstraram eficientes para representar as 
condições de conforto dos usuários, assim em conformidade com os votos de percepção, 
sensação e aceitabilidade dos usuários. Foi possível ainda verificar que não ocorreu 
desconforto localizado para os usuários avaliados. A produtividade no trabalho não foi 
afetada pelas condições térmicas. 

M09 

T
em

pe
ra

tu
ra

 R
ad

ia
nt

e 
Pl

an
a Período Situação 

Calculado 
(Assimetria Trad) 

Planos Verticais Planos Horizontais 

Valor Referência NBR 16.401/2 (Revisão, 2019) ≤ 10°C ≤ 5°C 

Manhã 

Direita-Esquerda 0.80 SIM - 

Frontal-Posterior 0.27 SIM - 

Teto-Piso 1.95 - SIM 

Tarde 

Direita-Esquerda 1.51 SIM  

Frontal-Posterior 2.87 SIM  

Teto-Piso 1.79  SIM 
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Resumo 

Diante das transformações ligadas à globalização e as mudanças climáticas, questões ambientais e 

energéticas tem se tornado cada vez mais presente nas decisões do cenário mundial.  Considerando que 

grande parte da demanda energética das edificações está relacionada à necessidade de adequação do 

ambiente interno, medidas capazes de reduzir tal situação podem minimizar os impactos das mudanças 

climáticas. Assim, foi proposto  o desenvolvimento  de uma  aplicação Java para avaliação do desempenho 

térmico de uma edificação de forma a obter resultados capazes de auxiliar os engenheiros civis quanto ao 

conforto térmico. O programa foi construído em linguagem de programação Java utilizando o método 

Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB). Para análise da viabilidade e perfomace do 

programa foi proposto um estudo de caso, considerando o ginásio poliesportivo da UFVJM. Assim, obteve-se 

o resultado favorável para a viabilidade da utilização do mesmo alçancado os objetivos propostos. 

 

Palavras-chave: Conforto térmico; Desempenho térmico; Método CSTB; Java 

 
Abstract 

In view of the transformations linked to globalization and climate change, environmental and energy 

issues have become increasingly present in decisions on the world stage. Considering that a large part 

of the energy demand of buildings is related to the need to adapt the internal environment, measures 

capable of reducing this situation can minimize the impacts of climate change. Thus, it was proposed 

to develop a Java application to evaluate the thermal performance of a building in order to obtain 

results capable of assisting civil engineers in terms of thermal comfort. The program was built in Java 

programming language using the Center Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) method. To 

analyze the program's feasibility and performance, a case study was proposed, considering the 

UFVJM multisport gym. Thus, a favorable result was obtained for the feasibility of using the program 

achieved the proposed objectives.  

 

Keywords: Thermal comfort; Thermal performance; CSTB method; Java 
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1. Introdução 

 
A globalização e os avanços científicos e tecnológicos fazem parte do mundo contemporâneo. 

Porém esta evolução também carrega consigo consequências e impactos, principalmente os de 

longo  prazo.  Dentre  os impactos  causados,  os ambientais  estão  entre os mais preocupantes do 

ponto de vista global. 

As questões energéticas e ambientais atualmente são pautas de diversas discussões nos 

encontros entre países por todo o mundo.  Assim,  foi observada a possibilidade  dos serviços  de 

energia serem utilizados gastando menos energia, fato que acarreta em benefícios econômicos, 

socioculturais e ambientais. Tal observação  foi  realizada  por meio  da análise  dos equipamentos 

e hábitos de consumo. 

As medidas de eficiência energética são  extensíveis  à  engenharia  civil,  sendo  as  residências 

familiares correspondentes a maior parte das obras deste ramo. Segundo Sorgato (2009) o 

surgimento das normas de eficiência  energética  para edificações  se deu pós-crise  do petróleo 

(na década de 70) e atualmente no Brasil, já existem duas normas de desempenho térmico de 

edificações: NBR 15220 – Desempenho térmico de edificações (2005) e NBR 15575 – 

Edificações habitacionais – Desempenho (2013). 

O mesmo autor afirma que o consumo de energia elétrica por edificações está diretamente ligado 

à demanda dos ambientes internos, devido à necessidade de proporcionar condições adequadas 

quanto ao conforto e produtividade dos usuários. Segundo Lamberts et al. (2005) uma construção 

pode ser considerada mais eficiente energeticamente que outra quando se necessita menor 

consumo de energia para proporcionar a mesma condição ambiental de conforto ao habitante. 

Olesen (2007) acrescenta que o conforto e saúde das pessoas não devem ser sacrificados pelo 

intuito de economizar energia. 

Segundo Gonçalves (2004), a envoltória do edifício, que separa o ambiente interior do 

exterior, é determinante no desempenho térmico da edificação. Frota e Schiffer (2001) 

acrescentam  que a sensação  de conforto  se dá quando  as trocas de calor entre  o indivíduo  e o 

ambiente ocorrem sem grande esforço, tornando a sua capacidade de trabalho máxima. A sensação 

de calor ou frio é então causada pelos esforços do organismo para manter a temperatura interna 

ideal para o bom funcionamento do corpo (próximo aos 37°C), fato que caracteriza o homem 

como homeoterma. 

O principal objetivo do presente trabalho é apresentar a proposta de um programa a fim de 

analisar o desempenho térmico de edificações através do método CSTB (Centre Scientifique et 

Technique du Batiment) utilizando a linguagem Java. Porém, é necessário  desenvolver algumas 

etapas mais específicas, como a criação de uma interface  dinâmica  ao programa e a aplicação 

de um estudo de caso. Para este último foi considerado o ginásio poliesportivo da UFVJM 

(Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha  e Mucuri) campus Mucuri, no município de 

Teófilo Otoni, com intuito de ponderar a viabilidade do programa e sua performace a partir dos 

resultados encontrados. 

 A ideia do programa  foi motivada pela intenção de transformá-lo em uma ferramenta útil aos 

engenheiros  para  auxiliar  nas medidas de adequação das edificações ao clima em que estão 

inseridas, reduzindo assim os efeitos negativos do mesmo aos usuários. 

 

2. Revisão teórica 

 

2.1 Conforto térmico 
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Segundo Lamberts et al. (2005) é possível definir  o conforto térmico  como  o estado mental 

relacionado a satisfação do ser humano no ambiente térmico em que está inserido. Quando não 

alcançada esta satisfação, o homem apresenta a sensação de frio ou calor. 

Apesar de ser um tema largamente pesquisado  por todo o mundo,  há  grande  ocorrência  de 

ambientes inadequados, gerando custos sociais e gastos com usos de equipamentos 

condicionadores térmicos. 

De acordo Frota e Schiffer (2001), as condições de conforto térmico são funções de uma gama 

de variáveis. Lamberts et al. (2005) ressalta que estas variáveis podem ser classificadas como 

variáveis ambientais  e variáveis  humanas.  Sendo  as variáveis  humanas  constituídas por: 

metabolismo e resistência térmica da vestimenta; e as variáveis ambientais constituídas  por: 

temperatura do ar, velocidade do ar e umidade relativa do ar. 

 

2.2 O método CSTB 

 

Conforme Francisco (2009), o método francês Centre Scientifique et  Technique  du Batiment 

(CSTB) foi apresentado por Borel em 1967 e por Croiset em 1972.  O método CSTB pode ser 

considerado o mais aplicável dentre os métodos para determinação do desempenho térmico, isto 

devido ao fato de possuir uma abordagem mais acessível quanto  aos materiais utilizados  e 

quanto à disponibilidade  dos dados climáticos  nos quais o método é baseado. 

Segundo as autoras Frota e Schiffer (2001) e Francisco (2009) a avaliação do conforto térmico 

pode ser realizada para situação de verão e para o inverno. No verão  são considerados hipóteses 

dos ganhos e perdas de calor a fim de realizar um balanço térmico considerando as trocas térmicas  

no  ambiente,  pois  a temperatura  interna  desejada é inferior  à externa. Já na situação de inverno 

somente as perdas térmicas são consideradas,  devido  ao fato da temperatura desejada no 

ambiente interno ser superior à externa. 

Francisco (2009) afirma  ainda que o método CSTB considera os subsistemas construtivos em 

sua avaliação, sofrendo influência de variáveis climáticas e das características da construção. 

O autor Moraes (1999) acrescenta que o método faz uso de aproximações para o regime 

permanente. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

 

3.1 Metodologia de cálculo do método CSTB 

 

 A metodologia do presente artigo segue o roteiro adptado por Francisco (2009) com base na 

descrição inicialmente feita pelas autoras Frota e Schiffer (2001), conforme representado na Tabela 

1, o qual compreende dezesessete passos ou etapas. 

 

1 
Obtenção dos dados climáticos, localização (cidade, longitude, latitude, altitude) e 

edificações do entorno; 

 

2 
Análise do edifício de forma qualitativa com intuito de averiguar as informações ligadas à insolação  

na  edificação,  sendo  necessário considerar  possíveis   sombreamentos  de edifícios 
vizinhos   e/ou brises que possam amenizar ou obstruir a insolação  direta à partes da edificação. 
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3 
A partir da análise qualitativa da edificação, escolher um ou mais ambientes considerados 
críticos para a aplicação do método de avaliação do desempenho térmico. 

4 
Estudo da insolação no ambiente crítico escolhido. Neste passo são utilizadas a máscara de 
insolação e a carta solar. 

5 
Obtenção dos dados de radiação solar incidente global (Ig). O valor é caracterizado pelo 
somatório da radiação direta e a difusa. 

 

6 
Determinação das áreas dos elementos que compõem a envoltória do ambiente crítico, 
informações dos materiais de construção utilizados com  suas  respectivas  dimensões, incluindo 

a cor da parede externa. 

7 Caracterização térmica dos materiais utilizados que compõe a envoltória. 

 

8 
Determinação da transmitância térmica global, representado como K, para vedações 
separando-as em opacas e translúcidas. Cálculo do fator solar, representado por Str, para 

transparentes ou translúcidas. 

9 Determinação dos ganhos de calor da envoltória. 

10 Obtenção dos dados sobre radiação solar incidente sobre os planos verticais e horizontais. 

 

11 
Ganhos de calor gerado no interior do ambiente: número de pessoas e atividade desenvolvida 
(metabolismo), iluminação artificial (lâmpadas incandescentes, fluorescentes e reatores) e 
equipamentos (eletrodomésticos e máquinas) contidos no ambiente. 

12 
Perdas de calor através da envoltória e a partir da ventilação (determinar a taxa de renovação 
horária do ar no ambiente) em função da variação da temperatura (∆T); 

13 
Balanço térmico do ambiente, igualando o total de ganhos ao total de perdas. Nesta etapa 
obtém-se o ∆T. 

14 Avaliação da inércia térmica da edificação a partir do conceito de superfície equivalente pesada. 

 

15 
Determinação da temperatura interna máxima (Ti,max), a qual corresponde à temperatura de 

bulbo seco (TBS), calculada a partir dos dados de temperatura da cidade em estudo e da 
temperatura externa máxima obtida. 

16 
Avaliação  das  condições  ambientais  a  partir  da  carta psicrométrica  utilizando  a  TBS para 
determinação da temperatura do bulbo  úmido  (TBU) e o nomograma  de temperatura efetiva. 

17 
   Proposição de adequações à edificação a fim de obter o desempenho térmico  esperado caso as 

condições não alcancem o conforto térmico desejado. 

Tabela 1: Etapas do método CSTB. Fonte: Francisco, 2009 (adptado).  

 

3.2 Implementação do método ao programa 

 

Nesta fase do trabalho foi desenvolvida de forma paralela ao procedimento mostrado no tópico 

anterior, contudo, para melhor compreensão adotou-se apresentar esta etapa separadamente e 

após a abordagem do procedimento utilizado. Assim,  este   item compreende o desenvolvimento 

da aplicação, obedecendo aos passos necessários para avaliação do desempenho térmico das 

edificações. 

Todo o código foi desenvolvido em linguagem Java, tal linguagem foi escolhida observando 

alguns fatores considerados interessantes para o programa. O primeiro está relacionado à 

linguagem possibilitar um ambiente mais atrativo e interativo entre o programa e o usuário, este 

fator foi considerado  pois  desta  forma  propicia uma  maior  e melhor aceitação da aplicação por 

parte dos usuários, visto  que o programa  visa  ser funcional e de simples utilização.  

Outro fator relacionado à escolha da linguagem Java foi a sua programação orientada a objetos, 

principal característica  desta  linguagem  de  programação.  Assim,  possibilita  que todo o código 

seja subdividido em classes e métodos, resultando em uma analogia  aos passos do método CSTB 

já explanados anteriormente. Assim, o programa possui uma estrutura semelhante aos passos para 

o desenvolvimento do método. 
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O último fator considerado na escolha da presente linguagem consiste na possibilidade de 

futuramente estender esta aplicação para celulares, smartphones, etc. Tal característica existe 

devido o Java estar  presente  em diversos  tipos  de aparelhos  eletrônicos  capazes de executar o 

programa desenvolvido. 

Assim, o programa em questão foi nomeado como “Conforto MAIS”, sendo este nome 

diretamente relacionado aos objetivos do mesmo, que consiste na avaliação do desempenho  

térmico  buscando  a adequação  de projetos e/ou  edifícios  quanto ao conforto térmico. A interface 

do programa desenvolvido é apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1: Interface do Conforto MAIS. Fonte: elaborado pelos autores.  

 

Conforme mostrado na figura anterior o programa necessita da informação acerca de quais 

materiais de construção foram/serão utilizados (ao que concerne para os sistemas constrtutivos de 

alvenaria e cobertura) para avaliação do método, para isso todos os materiais disponíveis para 

escolha possuem variáveis nas quais constam os dados recorrentes para aplicação do método 

(como a condutividade térmica e a massa específica). No momento da escolha, o programa solicita 

que seja informada a espessura do material escolhido, informação necessária para o 

desenvolvimento do método, assim como a cor das alvenarias. Além dos itens já mencionados, 

são fundamentais os dados climáticos da localidade (temperaturas e incidência solar) e também a 

definição do tipo de ocupação e equipamentos presentes no recinto.  

Quanto às informações sobre as fachadas é importante ressaltar que este programa foi 

desenvolvido considerando a forma de edificação mais  corrente,  ou seja,  edificações cuja forma 

arquitetônica seja basicamente retangular. Assim, para outras  formas  arquitetônicas como 

exemplo circulares o programa possui esta limitação, sendo necessário por parte  do usuário realizar 

alguma aproximação ou consideração para utilização desta ferramenta. 

Após a escolha dos materiais (assim como as devidas espessuras) e demais informações, 

o programa inicia o procedimento de cálculo do método CSTB. O desenvolvimento dos 

passos, apresentados no tópico anterior, formam divididos no programa em métodos, utilizando 

uma  classe  nomeada  como  “Cálculo”. Todas as equações pertinentes ao CSTB foram 
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implementadas ao programa.  

A Figura 2 apresenta o fluxograma  do funcionamento (algoritmo) do programa Conforto 

MAIS. Assim, todos os passos (exceto análises) são desenvolvidas no mesmo.  

 

Figura 2: Algoritmo do Conforto MAIS. Fonte: elaborado pelos autores.  

 

Vale resaltar que as etapas definidas em 8, 9,12,13,14 e 15 (conforme a Tabela 1) são resolvidas 

por equações contidas na literatura da área (Frota e Schiffer, 2001 e Francisco, 2009) e 

implementadas diretamento no programa.  

 

3.3 Estudo de caso 

Após a estruturação do programa, a fim de validar o mesmo, foi efetuado a aplicação de 

um estudo de caso, que consequentemente se tornou o objetivo secundário do presente artigo. 

O ginásio poliesportivo da UFVJM (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri) 

foi o edifício escolhido para avaliação do desempenho térmico, por ser uma edificação com dados 

acessíveis referentes aos seus sistemas construtivos.  O local onde está inserido o ginásio,  o município 

de  Teófilo Otoni, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) 

possui clima caracterizado como tropical quente semiúmido ou tropical com estação seca. 

Considerando apenas o verão, foi selecionado o mês de dezembro para análise dos dados 

climáticos. O mês foi escolhido a fim de se obter a  situação mais desfavorável para a avaliação 

do desempenho térmico.  A Tabela 2 apresenta  alguns  parâmetros  importantes  para o referido 

mês. 

Média mensal da temperatura 22,40 °C 

Média mensal das temperaturas máximas 
diárias 

30,60 °C 

Média mensal das temperaturas mínimas 
diárias 

19,20 °C 

Temperatura máxima observada 37,20 °C 

Temperatura mínima observada 10,50 °C 

Média mensal da umidade relativa 80% 

Tabela 2: Valores de temperatura e umidade relativa  referente ao mês de dezembro  para  o município 

de Teófilo Otoni (MG). Fonte: IBGE, 2018. 
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Para o estudo  de insolação  no  ambiente  foram  utilizadas  a planta  de situação  do ginásio e 

a carta solar do município. A Figura 3 apresenta a planta  de  situação  juntamente  às orientações 

de suas fachadas, na qual a fachada Noroeste é apresentada  na  Figura  4, e a Figura 5 demonstra 

a análise referente à carta solar para cada fachada do edifício. 

 

Figura 3: Planta de situação do Ginásio Poliesportivo. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Figura 4: Fachada Noroeste do ginásio poliesportivo. Fonte: elaborado pelos autores.  

 

 
Figura 5: Estudo da insolação nas fachadas. Fonte: Analysis SOL-AR (2018) adaptado.  
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Para a determinação da radiação solar  incidente  global (Ig) foi  necessária utilização dos dados 

obtidos por Oliveira et al. (2016), trabalho também desenvolvido na UFVJM. Sendo escolhido o 

horário de 11h00min com Ig igual a 1300 W/m². 

No Conforto MAIS as fachadas são divididas em 01, 02, 03 e 04 para serem adaptadas a 

qualquer situação, sendo necessário escolher qual fachada real corresponde à fachada na 

simulação. Nesta situação a Fachada 01 corresponde à fachada SO, a Fachada  02  corresponde 

à NO, Fachada 03 corresponde à fachada NE e Fachada 04 corresponde à SE. 

A lista dos materiais selecionados, com base no memorial descritivo do ginásio e utilizado 

para as simulações no programa foi organizada na Tabela 3.  

Material Fachada Escolha Espessura (cm) 

Alvenaria Fachadas 01, 02, 03 e 04 Tijolo cerâmico 15,0 

Revestimento 1 Fachadas 01, 02, 03 e 04 Argamassa de cimento 1,0 

Revestimento 2 Fachadas 01, 02, 03 e 04 
Argamassa (cal e 

cimento) 
4,0 

Isolante térmico Fachadas 01, 02, 03 e 04 Poliestireno expandido 0,0 

Material de cobertura 
1 

Cobertura Cobertura metálica 0,5 

Material de cobertura 
2 

Cobertura Cobertura metálica 2,0 

Isolante térmico Cobertura Poliestireno expandido 0,0 

Tabela 3: Lista de escolhas dos materiais utilizados na simulação. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

É  importante  destacar  que  conforme  o memorial da edificação, não  houve  utilização  de 

isolante  térmico  na  mesma, portanto  foi  selecionado um tipo de isolante com espessura igual a 

zero. 

 

4. Resultados 

 

Para a avaliação do Conforto MAIS, com base no estudo de caso apresentado, foi realizado 

duas análises de desempenho térmico para o ginásio poliesportivo.  

A primeira levou em consideração uma atividade física ocorrendo na quadra e um número de 

pessoas acomodadas na arquibancada, situação esta simulando uma partida de futsal (cinco 

jogadores em cada time e dois juízes)  com plateia ( mais 100 pessoas).   

Para o segundo  cenário,  não foi considerado a atividade física no interior  da  edificação, porém  

o  número  de pessoas dentro do ginásio foi elevado, a fim de simular algum evento de característica 

não esportiva ocorrendo no recinto (total de 200 pessoas). Ambas as análises foram realizadas com 

os mesmos valores de entrada (como descrito nas tabelas anteriores), exceto as entradas referentes 

as atividades desenvolvidas  na  edificação,  conforme pode ser observado nas Figuras 6 e 7, as 

quais apresentam  a interface do programa completamente preenchida com as informações para 

a primeira e segunda análise, respectivamente. 
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Figura 6: Interface  preenchida  para primeira simulação. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Figura 7: Interface  preenchida  para segunda simulação. Fonte: elaborado  pelos autores. 

 

A grande diferença entre a incidência solar entre as fachadas, percebidas em ambas as 

figuras, ocorre pois nem todas as fachadas recebem insolação direta no horário escolhido 

para análise (11h00min). Por este motivo duas fachadas possuem valores consideravelmente 

menores (Fachadas 01 e 02), sendo estes uma aproximação somente da parcela difusa que 

chega a estas fachadas.Considerou-se a faixa de 10 a 20% da incidência direta como a parcela 

difusa. 

Para demonstração, as solicitações de espessuras no programa são feitas conforme mostrado 

na Figura 8. 
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Figura 8: Exemplo de solicitação de espessura. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Após adicionar todos os dados solicitados pela aplicação, a mesma efetuou os cálculos 

presentes no algoritmo e apresentou  os resultados da temperatura interna máxima conforme foi 

designada pelo código. Os resultados apresentados pelo programa  para o primeiro  e segundo  

cenário constam  nas  Figuras  9(a) e (b), respectivamente. 
 

(a) (b) 

Figura 9: (a) Resultado para a temperatura interna máxima considerando o primeiro cenário (b) 

segundo cenário. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Pode-se perceber que houve  uma  pequena divergência entre os resultados da primeira para 

a segunda análise, a existência desta diferença era esperada devido as distintas atividades e os 

números de ocupantes da edificação, o que acarreta em uma variação no calor metabólico 

acrescentado aos ganhos de calor.  

Para a finalização do método, conforme Tabela 1, é necessário a determinação da temperatura 

efetiva (de caráter subjetivo),  entretanto é indispensável encontrar a temperatura de bulbo  úmido 

(TBU), sendo que a temperatura interna máxima (obtida anteriormente) é considerada como 

temperatura de bulbo seco (TBS). Para este passo foram utilizadas a carta psicrométrica e a 

informação  sobre  a  umidade  relativa referente ao mês de dezembro  para cidade  de Teófilo 

Otoni (Tabela 2), conforme evidenciam as Figuras 10 (a) e (b). 

 

 

(a)  (b) 

Figura 10: (a) Determinação da temperatura de bulbo úmido (TBU) para a primeira análise e (b) 

segunda análise. Fonte: Analysis Bio, adaptado. 
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Após a identificação da temperatura de bulbo úmido igual  a 24 °C para a primeira  situação e 

24,5 °C para a segunda, foi utilizado o nomograma de temperatura efetiva para determinação da 

temperatura em questão no ginásio poliesportivo (Figura 11). A temperatura efetiva consiste na 

temperatura percebida pelo usuário, a sensação térmica dentro da edificação. Para as simulações 

do presente trabalho foi utilizada a velocidade do ar igual  a 1 m/s, velocidade escolhida  simulando  

uma  situação  de ventilação  relativamente  média  e por ser o valor indicado pelas autoras Frota e 

Schiffer (2001). 

 

(a) (b) 

Figura 11: (a) Determinação da temperatura efetiva para a primeira análise e (b) segunda análise.  

Fonte: Frota e Schiffer (2001) adaptado 

 

A área preenchida com cor mais clara no nomograma corresponde à zona de conforto 

térmico. Portanto a primeira situação analisada, considerando a atividade esportiva, se 

encontra dentro da zona de conforto (Temperatura efetiva de 23,9 °C)  e a segunda situação 

analisada (Temperatura efetiva de 24,3 °C), sem atividade esportiva, se encontra também 

dentro da mesma zona. Com isso pode-se perceber que nesta simulação a atividade 

metabólica possuiu pouca influência direta na situação de conforto térmico dentro da 

edificação, ou seja, para a zona de conforto considerada.  

 

5. Considerações Finais 

 
Considerando os objetivos propostos neste trabalho, desenvolver um programa em linguagem 

Java capaz de realizar a  avaliação  do  desempenho  térmico  de  edificações seguindo o método 

CSTB e verificando a viabilidade do programa através da avaliação do ginásio poliesportivo da 

UFVJM campus Mucuri, pode-se concluir que os objetivos foram alcançados. O programa 

Conforto MAIS foi capaz de seguir os passos do método CSTB, mostrando a sua eficácia, 

finalizando na determinação da temperatura  interna  máxima  da edificação. A caracterização da 

temperatura efetiva e a do bulbo úmido foram obtidas externas ao programa.   
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Como consequência da aplicação do Conforto MAIS, os resultados da avaliação do 

desempenho térmico do ginásio poliesportivo, conforme poderação das duas situações de 

ocupação da edificação, foi possível  concluir  que o prédio se encontra dentro da zona de 

conforto (com as temperaturas efetivas entre 23,9 °C e 24,3°C) . Tal  situação  significa  que  não  

são necessárias adaptações à edificação de forma a contribuir para a situação de conforto do  

mesmo.  Assim,  a aplicação  possui  fácil  utilização  e encontrou  resultados  satisfatórios  para o 

fim na qual se destina. 

Por conseguinte, o programa se mostrou uma ferramenta útil a ser manipulada para simulações 

ainda em fase de projeto a fim de se obter a melhor solução no que se refere ao conforto térmico dos 

moradores ou usuários da edificação. Tal afirmativa é justificada devido a simplicidade dos dados a 

serem adicionados ao programa para realização da avaliação, sendo que grande parte das 

informações solicitadas na aplicação seguem certo padrão ou intervalo de valores pré-definidos, seja 

por dimensões do material ou determinada pela mão de obra.  
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Resumo 

O ambiente físico da sala de aula deve propiciar aos usuários condições para se obter um adequado 
desenvolvimento das atividades de aprendizado. Este estudo visa comparar as condições térmicas de 
uma sala de aula do Centro de aulas D, e uma sala do centro de aulas E, ambos implantados no 
Campus Colemar Natal e Silva, UFG - Goiânia. As edificações possuem diferentes tipologias de 
projeto, sistemas de ar condicionado e modelos de brise-soleil. O método para avaliação dos edifícios 
consiste em: a) levantamento de dados climáticos – temperatura – por medições simultâneas; b) 
simulação computacional por meio do software Design Builder para avaliação do desempenho da 
edificação com condicionador de ar, ventilação natural e brise-soleil. Os resultados indicaram que 
ambos os edifícios necessitam do uso do ar condicionado para obtenção de uma condição de conforto 
térmico. Também foi possível perceber a importância do brise-soleil na edificação. 

 

Palavras-chave:Conforto ambiental; Edifícios escolares; Design Builder ®. 

 

Abstract 

The physical environment of a classroom should provide users the conditions to properly develop 
learning activities. This study aims to evaluate the thermal performance of a Classroom in center  of 
classes D, and a Classroom in center of classes E, both project models implemented at the Colemar 
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Natal e Silva Campus, UFG - Goiânia. The buildings have different design typologies, air 
conditioning systems and brise-soleil models. The method for building evaluation consists of: a) 
collecting climate data - temperature - by simultaneous measurements; b) Computer simulation using 
Design Builder software to evaluate the performance with the air conditioner, natural ventilation 
and brise-soleil. Results indicate that both buildings use air conditioning to have a thermal comfort 
condition. It was also possible to realize the importance of brise-soleil in the building. 

 

Keywords:Environmental comfort;School buildings;Design Builder ®. 

 

1. Introdução 

Tanto fatores específicos quanto ambientais podem atuar no conforto térmico das 

edificações (SILVA, 2008). Portanto, projetar e construir edifícios que propiciem conforto 

aos usuários em suas diversas atividades deve ser o propósito de uma boa arquitetura.  

Considerando isso, a pesquisa teve como objetivo geral comparar as condições 

térmico de uma sala de aula do Centro de aulas D, e uma sala do centro de aulas E, ambos 

implantados no Campus Colemar Natal e Silva, UFG - Goiânia – Goiás - Brasil. A 

metodologia baseou-se em medições de variáveis climáticas in loco, análise dos projetos 

técnicos e registros pictográficos para modelagem 3D. Além disso, elaborou-se um modelo 

tridimensional dos edifícios por meio do software “Design Builder” que, também, permitiu 

extrair dados para o cálculo de horas de conforto térmico dos usuários no ambiente interno. 

 

2. Revisão 

Segundo a ASHARE 55 (2017), o conforto térmico é definido como um estado de 

espírito, que reflete a satisfação com o ambiente térmico que envolve a pessoa. Se o balanço 

de todas as trocas de calor a que está submetido o corpo, a temperatura da pele e o suor 

estiverem dentro de certos limites, pode-se dizer que o homem sente conforto térmico. 

O conforto térmico está diretamente associado a como os indivíduos se sentem em 

relação ao ambiente, sendo diversas as variáveis que geram influência sobre essa condição. 

Atuam sobre a condição de conforto os processos de trocas de calor: condução, convecção, 

radiação e evaporação, que acarretam no organismo ganhos e perdas de energia com o meio, 

influenciados pelas variáveis climáticas, tais como: temperatura, umidade, movimento do ar 

e radiação. Deve-se considerar, também, as variáveis fisiológicas e psicológicas do indivíduo 

para indivíduo. Estas levam a percepção diferenciada e preferências térmicas (PAGNOSSIN, 

BURIOL; GRACIOLLI, 2001). 
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Considerando que a arquitetura é uma construção com o propósito de ordenar e 

organizar o espaço que o homem vive, este ambiente idealizado deve trazer maior qualidade 

de vida, saúde e conforto ao usuário. Desta forma, o edifício deve oferecer condições térmicas 

compatíveis ao bem-estar humano no seu interior, independente das condições externas. Para 

que isto seja possível, tanto em nível de projeto quanto a escolha dos materiais e tecnologias 

devem favorecer esta condição. As propostas, por exemplo, da arquitetura bioclimática 

tendem a tirar partido da natureza e das condições locais para favorecer o conforto térmico 

nas edificações. 

Entretanto, muitos edifícios destinados à função educacional ainda apresentam 

limites, seja de projeto, seja de construção para promoção das condições de conforto e, em 

condições climáticas extremas necessitam de medidas não passivas para obtê-lo, elevando 

os custos de energia durante sua operação. Assim, produzir edifícios com melhores 

condições de conforto, também contribui para a sustentabilidade ambiental, uma vez que, se 

tornará reduzido a demanda por sistemas ativos de condicionamento ou aquecimento de ar. 

3. Procedimentos metodológicos 

A metodologia utilizada baseou-se na análise comparativa de dois edifícios, sendo 

os procedimentos descritos a seguir. 

3.1 Caracterização do clima de Goiânia 

A cidade de Goiânia, apresentada na Figura 01, está localizada na latitude 16° 40’ 24” 

sul, na longitude 49° 16’ 29” oeste, à cerca de 750 m acima do nível do mar. A capital do 

estado de Goiás, se encontra a 209 km de Brasília, capital do Brasil e possui 739 km², 

localizando-se na região do Planalto Central. O clima predominante no Estado de Goiás é o 

tropical sazonal, de inverno seco, sendo a média de precipitação pluviométrica de  1529 mm 

ano (COSTA, 2012) e a temperatura do ar média anual entorno de 22 °C e 23 °C (ABREU-

HARBICH; CHAVES, 2016). 

O município possui elevada amplitude térmica diária, sendo que, durante o ano, a 

média das máximas oscila 3,8°C em média. No mês de setembro, a temperatura máxima é 

de 32°C enquanto em dezembro chega a 28,2°C. Já no inverno atinge a média de 26°C.
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Figura 1 – Localização de Goiânia no mapa do Brasil. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

3.2 Localização e caraterísticas dos edifícios selecionados 

Os Centros de Aula D e E da Universidade Federal de Goiás são edifícios destinado 

às atividades de ensino, tem menos de 10 anos de construção e são compostos de: salas de 

aula, sala de apoio, sala de informática. Eles estão situados no Campus Colemar Natal e 

Silva, localizados no Setor Leste Universitário, em Goiânia, conforme Figuras 02 (a e b), 

Figuras 03 (a e b). 

                                                                                                        

(a) (b) 

Figura 2 – Centro de aulas D, UFG (Fevereiro/2019) – (a) Localização; (b) Foto fachada 

principalFonte: Os autores. 

(a) (b) 

Figura 3 – Centro de aulas E, UFG (Fevereiro/2019) – (a) Localização; (b) Foto fachada 

principalFonte: Os autores. 

 

O Centro de Aulas D (CAD) é usado por diversos cursos de graduação e pós- 

graduação nos três turnos (diurno, vespertino e noturno), possuindo um grande fluxo de 

estudantes e professores diariamente. O edifício conta com cinco pavimentos, sendo do 

primeiro ao quarto o pavimento tipo, abrigando doze salas de aulas em cada. O quinto 

pavimento é composto por auditório e área restrita a funcionários. O andar do pavimento tipo 

é composto por um hall de entrada e acesso para elevadores, três opções de escada que dão 

acesso para o corredor central, onde se encontram as entradas das salas de aula.
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Para a escolha da sala de aula analisada, considerou-se aquela que possui a 

orientação mais desfavorável em relação ao sol, ou seja, a composta pelas fachadas oeste e 

norte. Dessa forma, no Centro de aulas D, a sala escolhida foi a 408, localizada no quarto 

pavimento da edificação e na fachada oeste e norte, como mostra na Figura 04. 

          
 

Figura 04 – Planta baixa pavimento tipo CAD, sala 408 marcada em vermelho. Fonte: SEINFRA – 

Secretaria de Infraestrutura da UFG 

 
A técnica construtiva utilizada no edifício foi bloco cerâmico com argamassa interna 

e externa, além da pintura nas paredes externas com tinta acrílica fosca. A cobertura é 

composta por telha metálica sanduíche e laje impermeabilizada. 

O edifício Centro de aulas E (CAE) tem objetivo e funcionamento semelhanteao 

anterior, além de abrigar salas de apoio para professores, salas dos centros acadêmicos, e 

salas de estudos. Ele é composto por quatro pavimentos. No térreo encontra-seum pátio 

central com pé direito que se abre até a cobertura com telhas translúcidas. O pavimento 

tipo é reproduzido do primeiro ao terceiro andar, contando com: cinco salas de aula e uma 

sala de informática.Asportasdassalasdeaulasedestinamaocorredor de circulação comum. 

Este possui uma vedação semiaberta e conta com brises horizontais. 

Neste edifício, a sala escolhida para análise foi a 305, no terceiro andar, por se 

localizar entre as fachadas norte e oeste, conforme Figura 05. 
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Figura 05 – Planta baixa pavimento tipo CAE, sala 305 marcada em vermelho. Fonte: SEINFRA – 

Secretaria de Infraestrutura da UFG 

O edifício adotou a construção convencional de estrutura em concreto armado e 

alvenarias de bloco cerâmico envolto por argamassa de cimento. Quanto à cobertura, 

esta foi de dois tipos: (1) laje impermeabilizada de concreto (laje de concreto e manta 

asfáltica); e (2) telha sanduíche(telha de alumínio, EPS, telha de alumínio, camada de 

ar e laje deconcreto). 

3.3 Procedimento de coleta de dados de campo 

Para a coleta de dados de campo, foram medidas as condições de temperatura e 

umidade por meio do equipamento datalogger, modelo ICEL HT-4000, pertencentes ao 

Laboratório de Estudos do Meio Ambiente da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da 

Universidade Federal de Goiás. Os aparelhos registram e armazenam valores de temperatura 

com limites entre - 40°C e 70°C, e umidade relativa do ar entre 0% e 100%. Em cada sala 

foi instalado um equipamento deste. O intervalo de coleta de dados foi de 10mi em 10 min. 

A campanha de coleta ocorreu durantetrês dias seguidos na primeira semana de cada mês, 

durante os meses de fevereiro e julho de 2019. 

3.4 Análise de conforto térmico 

Para a análise de conforto térmico adotou-se o procedimento da NBR 15575 

(ABNT, 2013) via medições “in loco”. Embora esta norma tenha sido desenvolvida para 

edifícios habitacionais, considerou-a para esta análise inicial devido a inexistência de outra 

normativa para avaliação do nível de desempenho térmico em edificações escolares, que 
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possui ambientes de longa permanecia como habitacionais. 

Segundo a NBR 15.575, uma edificação pode ter seu desempenho térmico 

considerado aceitável quando os ambientes de permanência prolongada, como salas, 

possuem condições térmicas no interior melhores ou iguais ao ambiente externo, durante o 

verão. Já no inverno, a temperatura do ar interno deve ser sempre menor ou igual ao valor 

máximo diário da temperatura do ar exterior. 

A avaliação considerou tanto os dados de campo quanto a simulação 

computacional.Através da simulação computacional foi possível verificar, tanto na fase de 

projeto quanto na de construção, alternativas que tornem possível proporcionar maior 

eficiência para a edificação e oferecer resultados por meio de métodos e tecnologias 

competentes. A modelagem e simulação computacional possibilitam vantagens em relação 

aos métodos analíticos, visto que é possível a consideração de um maior número de fatores 

em uma menor fração de tempo (GONÇALVES, 2015). 

Nessa pesquisa foi utilizado o programa Design Builder, que permite a modelagem 

tridimensional para simulação do consumo de energia, iluminação, equipamentos e sistemas 

de climatização; calcula o desempenho térmico de paredes, pisos e vedações internas da 

edificação, assim como o cálculo da ventilação e temperaturas do ar interno e externo. 

Outro fator preponderante para a escolha do programa é o fato deste utilizar a 

mesma base de dados algoritmos do Energy Plus, programa desenvolvido pelo 

Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE), voltado para a simulação e análise de 

desempenho da carga térmica e eficiência energética de edificações e seus sistemas. A 

vantagem do Design Builder em relação ao Energy Plus é que este oferece uma interface 

mais acessível e corrige limitações, possibilitando modelagem tridimensional para a 

reprodução da geometria das envoltórias (Figura 06 e 07). Para essa pesquisa é utilizada a 

versão 6.1.0.006 do programa, revisada em 2019. 

 

 

 

Figura 06 – Detalhe da modelagem da envoltória do centro de aulas D no software Design Builder. 

Fonte: Software Design Builder. Os autores. 
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Figura 07 – Detalhe da modelagem da envoltória do centro de aulas E no software Design Builder. 

Fonte: Software Design Builder. Os autores. 

1.2 Detalhamento do brise-soleil 

Os brise-soleils, por atuarem como protetores solares externos, são considerados 

mais eficientes visto que barram o calor antes que ele alcance o ambiente, causando a 

redução das cargas térmicas, além de potencializar a distribuição da iluminação e ventilação, 

o que diminui o consumo energético. 

No Centro de Aulas D, o brise-soleil funciona como uma unidade, cobrindo toda a 

fachada oeste e sendo formado por elementos horizontais em repetição que cobrem não só 

aberturas, mas também as paredes da edificação, exercendo sombreamento em ambas. Os 

elementos são imóveis e se distanciam do edifício, proporcionando uma camada de ar entre 

eles. No Centro de Aulas E, o brise-soleil ocupa apenas as áreas das aberturas, sendo formado 

por elementos horizontais. Os elementos são móveise possuem maior proximidade com a 

edificação. 

Para a simulação computacional foram avaliadas duas combinações, sendo elas 

compostas pela existência ou não do brise-soleil horizontal, todas com a mesma orientação 

solar na fachada oeste. Após a determinação de suas características originais, esse  elemento 

foi modelado no programa Design Builder e inserido na fachada do modelo no qual foi 

considerado. 

4  Resultados 

 

Através da modelagem tridimensional da geometria das edificações, e calibração 

do software para as características da área estudada, obteve-se os dados do desempenho do 

Centro de aulas D e Eno decorrer de um ano. Com isso, determinou-se a quantidade de horas 

em que o ambiente térmico da sala 408 (CAD) e sala 305 (CAE) se encontrava dentro da 

zona de conforto, que neste trabalho foi adotada como estando entre (23°C e 26°C). 

O modelo foi fragmentado em três especificidades: um sendo caracterizado pela 

presença do condicionador de ar, outro pela ventilação natural com a existência do brise- 
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soleil e por último sendo composto apenas pela ventilação natural. Desta forma,  foi possível 

visualizar o desempenho térmico das edificações como um todo, atuação do condicionador 

de ar e comportamento dos elementos de brise-soleil separadamente. 

Nas Figuras 08 a 11 é apresentado o resultado dessa análise, comparando os 

resultados, nota-se que, com o condicionador de ar, a sala 408 permanece nos limites da zona 

de conforto (intervalo de 23 a 26 °C) mas os modelos de ventilação natural não apresentam 

desempenho tão satisfatório. 

 

Figuras 08 a 11 – Simulação de temperatura operativa nas estações do ano (08- verão; 09- outono; 10- 

inverno; 11- primavera. Fonte: Os autores. 

Já nas Figuras 12 a 15 é apresentado o resultado da sala 305 no Centro de aulas E, 

comparando os resultados, nota-se que, assim como no Centro de aulas D, a edificação se 

localiza na zona confortável (intervalo de 23 a 26 °C) apenas com a presença de 

condicionador de ar. Porém o desempenho da ventilação natural com a presença do brise se 

mostra mais satisfatório que no centro de aulas D. Assim o brise cumpre melhor sua função 

e o modelo adotado possui melhor performance. 
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Figuras 12 a 15 – Simulação de temperatura operativa nas estações do ano (12- verão; 13- 

outono; 14- inverno; 15- primavera. Fonte: Os autores. 

 

Através da análise dos gráficos, é possível observar que ambos os modelos de 

ventilação natural se excedem da zona de conforto (intervalo de 23 a 26 °C). Porém o modelo 

que possui a proteção de brise-soleil tem a temperatura  reduzida consideravelmente devido 

ao aparato, não alcançando níveis tão altos quanto a ventilação natural sem brise-soleil 

durante todas as estações do ano. 

Desta forma, segundo a norma vigente NBR 15575-1 (ABNT, 2013), conclui-se que o sistema 

atualmente utilizado nos projetos de edificações escolares para nível superior não é 

recomendado em termos do desempenho térmico, o que irá refletir nas questões de consumo 

de energia para a climatização do ambiente. 

Para que se obtenha uma calibração do aparelho e tenha um parâmetro de dados, 

realizou-se a medição da temperatura em °C da sala 408 do Centro de Aulas D e sala 305 do 

centro de aulas E, com o auxílio do Datalogger, um coletor e registrador eletrônico de dados 

termostático de um ambiente. Assim, foi possível observar a comparação entre as medições 

de temperatura geradas pelo aparelho com os valores fornecidos pelo INMET (Instituto 

nacional de meteorologia) e as medições de temperatura obtidas pela simulação através do 

software Design Builder. Os valores se encontram próximos, logo a performance da simulação 
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é certificada. 

Desta forma, segundo a norma vigente, a NBR 15575-1 (ABNT, 2013), conclui-se 

que o sistema atualmente utilizado nos projetos de edificações escolares para nível superior 

não é recomendado em termos do desempenho térmico, o que irá refletir nas questões de 

consumo de energia para a climatização do ambiente.  

Para que se obtenha uma calibração do aparelho e tenha um parâmetro de dados, 

realizou-se a medição da temperatura em °C da sala 408 do Centro de Aulas D e sala 305 do 

centro de aulas E, com o auxílio do Datalogger, um coletor e registrador eletrônico de dados 

termostático de um ambiente. Assim, foi possível observar a comparação entre as medições 

de temperatura geradas pelo aparelho com os valores fornecidos pelo INMET (Instituto 

nacional de meteorologia) e as medições de temperatura obtidas pela simulação através do 

software Design Builder. Os valores se encontram próximos, logo a performance da 

simulação é certificada. 

5  Considerações finais 

O presente trabalho expôs os resultados obtidos tendo como base uma simulação 

computacional, o que tornou possível perceber as condições de conforto térmico obtidos e 

se classificam como satisfatórios ou não para o Centro de aulas D e o Centro de Aulas E, da 

Universidade Federal de Goiás. 

Em resumo, observou-se que as edificações, para se classificarem como 

confortáveis termicamente, necessitam do uso constante de condicionador de ar, o que 

acarreta um consumo considerável de energia. Por outro lado, viu-se a importância que a 

proteção solar de brise-soleil possui para os edifícios, contribuindo com sombreamento e 

reduzindo parte da radiação social que chegaria nas salas de aula. 

Sendo assim, a principal contribuição deste trabalho é mostrar que é possível 

alcançar melhorias em questões relacionadas ao conforto térmico. Os resultados aqui 

apresentados poderão ser usados para a otimização de projeto de edifícios atualmente 

desenvolvidos pela Universidade Federal de Goiás, buscando o atendimento das normas 

técnicas e consequente melhoria do desempenho termoenergético, visando a economia de 

recursos ambientais e financeiros. 
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Resumo 

Este artigo possui como tema os mobiliários urbanos. Esta pesquisa buscou estabelecer padrões 
comparativos estético-formais, mecânicos, ergonômicos e ambientais para composição de um 
panorama de mobiliários urbanos encontrados em países da Europa. As características que regem 
esse tipo de mobiliário são diferentes dos mobiliários residencial e condominial. Na pesquisa de 
campo foram incluídos estudos de caso em 17 cidades da Europa. Os dados obtidos podem ser 
utilizados como fator comparativo com os mobiliários urbanos encontrados no Brasil e servem de 
análise para inserção da sustentabilidade nos produtos. O material dos mobiliários neste artigo ficou 
restrito a madeiras. 

 

Palavras-chave: Materiais; Mobiliário urbano; Sustentabilidade 

 

Abstract 

This paper is about urban furniture. This research aims to establish comparative standards. The 
criteria are: aesthetic-formal, mechanical, ergonomic and environmental. They will be used to 
compose a panorama of urban furniture found in European countries. The characteristics that 
govern this type of furniture are different from residential and condominium furniture. The field 
research included case studies in 17 cities in Europe. The data obtained can be used as a comparative 
factor with urban furniture found in Brazil. They can assist in the analysis for insertion of 
sustainability in products. The furniture material in this article is restricted to wood.  

 

Keywords: Materials; Street furniture; Sustainability  
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1. Introdução 

 

Por algum tempo, os cientistas da antiguidade eram, por essência, generalistas. Suas áreas 
de atuação abrangiam diversos conhecimentos, como filosofia, matemática, música, artes e 
arquitetura, por exemplo. Com o passar do tempo, a ampliação da abrangência de cada “área” 
do saber e impossibilidade de alcançar uma generalização satisfatória para a resolução de 
problemas, resultou em fragmentação do conhecimento, tornando os cientistas mais 
especializados e por vezes restritos a um ramo do conhecimento.  

A sustentabilidade, enquanto ciência complexa, tende a reverter esse aspecto ao resgatar 
a importância do conhecimento generalizado, mas de forma integrada, visto que não pode 
ser separada por eixos imaginários de conhecimento, onde necessariamente cada vertente 
(econômica, social ou ambiental) tem seu limite. Talvez o que possa ser observado nessa 
mudança é que não se trata de um profissional tentando resolver um problema de forma 
generalista, mas da integração de vários profissionais, ainda que especialistas, imprimem 
suas diferentes visões na resolução do mesmo problema. 

A atividade projetual (que neste artigo aborda design de produto, arquitetura e 
engenharia) modificou-se ao longo dos anos, sendo que a questão da sustentabilidade, 
principalmente em seus aspectos econômicos e ambientais, passou a ser incorporada nas 
atividades pré-projetuais (que dependendo da área podem ser denominadas como briefing, 
anteprojeto, projeto conceitual, e assim por diante). Por exemplo, sob a perspectiva inicial 
do eco-design, que foi definido por Manzini e Vezzoli (2002) como a atividade que liga o 
tecnicamente possível com o ecologicamente necessário - e que com isso, favorece o 
surgimento de novas propostas social e culturalmente aceitáveis - as etapas iniciais do 
projeto do produto referem-se ao desenvolvimento de um novo conceito, a organização do 
projeto piloto e a seleção de materiais. 

Com o passar dos anos percebe-se que o eco-design foi acrescido, diante da realidade 
encontrada, para a plenitude do conceito, pelo menos da tríade moderna da sustentabilidade, 
com os eixos econômico, social e ambiental sendo considerados de forma integrada (modelo 
ESA – LIBRELOTTO, 2009). 

Essa modificação é fundamental, pois com isso insere-se na atividade de projeto 
perspectivas mais subjetivas a medida que incorporam-se as demandas sócio-culturais. 
Tradicionalmente os projetos envolvendo as engenharias possuem mais evidência nos 
aspectos quantitativos, tradicionais nas considerações técnicas e econômicas, enquanto que 
na arquitetura e design os aspectos estético-sensoriais recebem prioridade. Neste aspecto a 
sustentabilidade contribuiu para uma abordagem interdisciplinar, onde todos estes aspectos 
devem estar equilibrados na linguagem projetual de designers, arquitetos e engenheiros. 
Soma-se a questão ambiental, os conceitos recentes de eco inovação, economia circular e 
pensamento sistêmico, modelagem simultânea integrada e manufatura aditiva, além do 
Relatório Bruntland, que criou o conceito de desenvolvimento sustentável. 

O presente artigo tem como objetivo uma análise qualitativa comparativa de alguns 
mobiliários urbanos encontrados em cidades da Europa tomando por base os seus materiais 
constituintes, com foco neste caso, em madeiras. Desta forma busca-se um melhor 
entendimento de como a introdução das questões sócio - ambientais (neste caso sócio-
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culturais-ambientais) do modelo ESA influenciaram nas questões projetuais envolvendo 
mobiliário urbano moderno. 

 

2. Procedimentos metodológicos e revisão bibliográfica 

 

Para o desenvolvimento deste artigo, utilizou-se a pesquisa exploratória-descritiva, com 
aplicação do procedimento de pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo, 
incluindo fotografias e análises in loco. Utilizou-se o procedimento da Deriva urbana, 
desenvolvida em diferentes cidades europeias, como forma de seleção dos objetos de estudo 
na pesquisa de campo. Inseriu-se como ponto focal da Deriva, os mobiliários urbanos 
encontrados no percurso. 

O método da Deriva, proposto por Gui Debord em 1958, pode ser definido como um 
procedimento e uma teoria pelo “Modo de comportamento experimental ligado às condições 
da sociedade urbana: técnica de passagem rápida por ambiências variadas. Diz-se também, 
mais particularmente, para designar a duração de um exercício contínuo dessa experiência”. 
(DEBORD, 2003).  

A coleta de dados sobre os mobiliários no local foi realizada por meio de experimentação 
do mobiliário com ênfase aos aspectos subjetivos, que abordaram a percepção visual dos 
atributos ligados às três dimensões da sustentabilidade, além da análise de atributos técnicos 
(quando possível) como materiais usados, técnicas construtivas e fatores vinculados ao 
conforto e segurança. Utilizou-se como referência de análise os fatores estabelecidas pela 
ferramenta FEM (Ferramenta para Escolha de Materiais) de Librelotto e outros (2012), 
quanto aos fatores: fabris e produtivos (E), mercadológicos e sociais (S/E), ergonômicos e 
de segurança (S/A), estéticos (S/A), ecológicos (A) e econômicos (E). Tais fatores estão 
relacionados às três dimensões da sustentabilidade como indicado nos parênteses pelas letras 
(E – Econômico, S- Social. A – Ambiental). 

Para o pleno entendimento da inter-relação entre os fatores da sustentabilidade foi 
necessária, antes da análise qualitativa no local, um estudo bibliográfico, incluindo evolução 
histórica e tendências regionais, além do estudo de oferta e histórico de utilização dos 
materiais, de acordo com o local onde o mobiliário urbano se encontra. 

Tradicionalmente quando se faz referência à mobiliário, pensa-se no uso da madeira, 
material originalmente utilizado na fabricação de móveis, por sua leveza, resistência e 
possibilidades de emprego de técnicas de modelagem. Imagina-se também algo móvel, e 
neste aspecto, o termo mobiliário urbano mostra-se um tanto confuso, visto que pode não se 
tratar, efetivamente, de algo com mobilidade. 

A NBR 9050 (ABNT, 2015) define mobiliário urbano como “todos os objetos, elementos 
e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, 
implantados mediante autorização do poder público em espaços públicos e privados”. Desta 
forma, de acordo com essa norma, pode-se considerar como mobiliário urbano: abrigos de 
ônibus, acessos ao metrô, esculturas, painéis, playgrounds, cabines telefônicas, postes, 
lixeiras, quiosques, relógios, bancos, etc.  
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Já de acordo com Gil (2011) mobiliário urbano é definido como um conjunto de 
equipamentos de rua que estão inseridos em um espaço público com o propósito de oferecer 
serviços específicos e diferentes funções com resposta às necessidades da população. É de 
suma importância sua relação com arquitetura, design e engenharia, uma vez que esse tipo 
de interferência altera a paisagem urbana, sendo portanto necessário que tanto na forma, 
quanto nos materiais utilizados tenha-se o devido cuidado com fatores mercadológicos e 
culturais da região. 

Conforme comentado por Montenegro (2005), diferente do mobiliário doméstico, o 
urbano não é adquirido pelo próprio usuário, que apenas faz uso dele. Ou seja, o usuário não 
é um cliente principal, pois diferente do cliente tradicional, que “escolhe” o objeto, neste 
caso o poder público escolhe por ele. Portanto, é possível que os gostos pessoais e específicos 
do indivíduo sejam protelados em prol de um senso comum. Cabe então ao projetista um 
duplo desafio: o mobiliário urbano deve estar ao mesmo tempo em conformidade com a 
herança cultural e histórica do povo e dos costumes da região, mas também deve atrair os 
visitantes. 

Heskett (2005) comenta que muito do “espírito” de uma cidade pode ser entendido a 
partir de seu mobiliário urbano. Isso explica as transformações encontradas recentemente 
nos mobiliários mostrados neste artigo com a inclusão de fatores ecológicos que estão 
claramente objetivando transmitir a mensagem: nossa cidade (nosso país, nosso povo) se 
preocupa com o meio ambiente, com as questões econômicas, sociais e culturais vinculadas 
a isso. Esse tipo de mensagem é muito poderosa e influi diretamente no comportamento das 
pessoas: se o chão está sujo, as paredes manchadas e o mobiliário urbano depredado, torna-
se mais suscetível que as pessoas não utilizem as lixeiras, por exemplo ou mesmo adotem 
comportamentos mais agressivos ao ambiente. Se no entanto, for o contrário: evitar o 
constrangimento inicial de ser pego em atitude depredatória transforma-se, com o passar do 
tempo, em hábito, e desta forma, temos um avanço do comportamento do indivíduo do ponto 
de vista ambiental, motivado pela cultura de um povo, que por sua vez, foi motivada pelo 
uso de um mobiliário urbano. 

A integração do mobiliário urbano ao seu entorno, portanto, é uma condição básica para 
a valorização da cidade e de sua população. Yucel (2013) argumenta que o projeto dos 
ambientes nos quais o mobiliário foi planejado e coordenado como parte de um conceito de 
design mais amplo é melhor do que aqueles em que foram selecionados de forma 
fragmentada sem levar em conta as necessidades dos usuários, o caráter arquitetônico ou as 
condições no local.  

O mobiliário urbano, quando bem projetado deve agrupar os valores culturais e suas 
relações com as ideias (formas estéticas), com os comportamentos (hábitos sociais) e com 
os materiais utilizados e seus processos de fabricação, instalação e montagem (parte técnica). 
Dessa forma, um mobiliário urbano mal projetado poderá ter como consequência a má 
utilização do mesmo, ou mesmo a não utilização e, por vezes, incentivar a depredação. 

Ferroli e outros (2019), objetivando a integração do modelo ESA (Sustentabilidade 
Econômica, Social e Ambiental) com os materiais usados em diferentes tipos de mobiliários 
sugerem a seguinte classificação para o mobiliário:  
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(1) Mobiliário residencial: projetado para uso interno, com poucos usuários (em geral 
núcleo familiar e seus convidados), com ambiente não agressivo e pouco sujeito a 
intempéries. 

(2) Mobiliário condominial interno: projetado para uso interno, porém com muitos 
usuários (pousadas, escolas, restaurantes, etc.). O ambiente não é tão agressivo, pouco 
sujeito a intempéries, porém o material está mais sujeito ao desgaste pelo uso compartilhado 
e mais intenso. 

(3) Mobiliário condominial externo: projetado para uso externo, com muitos usuários, 
em ambiente com público controlado (varandas, decks, sacadas, etc.). Com ambiente 
agressivo, sujeito a intempéries e desgaste pelo uso compartilhado e intenso. 

(4) Mobiliário urbano: projetado para uso externo, com muitos usuários, em ambientes 
com público de livre acesso (praças, passarelas, pontes, estacionamentos, etc.). Ambiente 
agressivo, sujeito a intempéries e possibilidade de vandalismo, com uso intenso. 

Dessa forma conclui-se que o termo “mobiliário urbano” é muito abrangente e envolve 
aspectos generalizados que mesclam conhecimentos da arquitetura, urbanismo, engenharia 
e design. 

 

3. Mobiliários urbanos – fatores considerados 

 

Quanto aos materiais que são utilizados, após a seleção pelo projetista, é possível 
estabelecer de maneira fácil, uma relação com os requisitos de escolha de materiais 
propostos pela ferramenta FEM (Ferramenta de Escolha e Seleção de Materiais), disponível 
em Librelotto e outros (2012).  Os fatores foram identificados a partir de atributos marcantes 
dos mobiliários urbanos destacados pelo grupo que realizou a deriva e não necessariamente 
refletem o processo de tomada de decisão dos projetistas e intervenientes, cujo resultado 
pode ser intencional ou casual. Sucintamente pode-se observar a seguinte relação entre a 
FEM, a tríade ESA e o processo de escolha dos materiais nos mobiliários urbanos: 

- Fatores fabris e produtivos: sendo o mobiliário urbano responsabilidade (na maioria dos 
casos) do poder público, é conveniente que se escolham materiais que possam ser 
produzidos/ confeccionados de forma rápida, favorecendo a padronização das partes 
constituintes, necessitando de matérias-primas que existam na região a um custo baixo e que 
envolvam, preferencialmente, métodos construtivos possíveis de serem executados por 
pessoas também da região. A figura 1 mostra um exemplo de produção rápida e design 
moderno, cuja produção pode ser realizada por diferentes materiais. 
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Figura 1: Mobiliário Urbano em Varsóvia - Polônia. 

 

- Fatores mercadológicos e sociais: o uso de determinados materiais pode ter influência 
nas questões sociais e de mercado, com forte apelo para o marketing. Ressaltar o emprego 
de materiais modernos e que, de certa forma, tenham relação com a cultura e a sociedade da 
região é importante no sentido de proporcionar o uso do mobiliário. As questões tecnológicas 
também são relevantes, especialmente as que envolvem geração de energia e facilidades 
tecnológicas associadas. A figura 2 apresenta um mobiliário urbano encontrado na cidade de 
Linz, na Áustria, com uma abordagem diferente da sustentabilidade, com enfoque na 
dimensão social. Percebe-se claramente a busca por quebra de preconceitos na temática de 
mobiliário urbano, que é todo construído de madeira natural, possuindo uma placa de aço 
explicando o objetivo das cores utilizadas. 

 
Figura 2: Mobiliário urbano na cidade de Linz, Áustria. 

 

- Fatores ergonômicos e de segurança: o tradicional banco de praça desconfortável feito 
de ferro fundido e madeira não é mais uma realidade. O mobiliário urbano moderno deve 
proporcionar o bem estar dos usuários, sendo parte da integração das pessoas, tanto locais 
quanto turistas. A figura 3 mostra um mobiliário urbano na cidade alemã de Frankfurt, onde 
percebe-se a preocupação com ausência de cantos vivos na entrada para acesso interno ao 
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equipamento e com acabamento polimérico nas bordas. Nessa imagem ressalta-se a 
existência de pichações, que demonstra a ausência de uma consciência à respeito de questões 
de preservação no patrimônio público. 

 

 
Figura 3: Mobiliário urbano em Frankfurt (Alemanha). 

 

- Fatores estéticos: a evolução dos materiais permite cada vez mais aos projetistas 
utilizarem a criatividade no projeto do mobiliário urbano. A figura 4 mostra mobiliário 
urbano com ênfase nos fatores estéticos, encontrado nas cidade de Cracóvia (Polônia).  

 
Figura 4: Mobiliário urbano em Cracóvia (Polônia). 

 

- Fatores econômicos: novamente por serem financiados por recursos públicos, a questão 
econômica é muito relevante na escolha dos materiais que serão usados. Não somente com 
relação aos valores iniciais, mas principalmente com a questão da manutenção ao longo 
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prazo. A figura 5 ilustra o uso de madeiras naturais em mobiliários de beira-mar. Esse tipo 
de material comporta-se bem ao ambiente insalubre com baixa manutenção. 

 

 
Figura 5: Mobiliário urbano em Nazaré (Portugal). 

 

- Fatores ecológicos e ambientais: finaliza a lista de requisitos para escolha dos materiais 
e integra todos os anteriores em uma abordagem que contempla a visão atual dos 5Rs 
(conforme Soares, 2019, entendidos como: Repensar, Reduzir, Reaproveitar, Reciclar e 
Recusar). Neste sentido, a figura 5 ilustra um mobiliário urbano encontrado na cidade de 
Balneário Camboriú, Brasil, construído com madeira natural certificada, de reflorestamento. 

 
Figura 6: Mobiliário urbano em Balneário Camboriú (Brasil). 

 

A necessidade de integração das abordagens da FEM (Ferramenta de Escolha e Seleção 
de Materiais) fica evidenciada. Pode-se notar que a não observação de um ou mais aspectos 
acaba por deixar o produto falho. São muitos casos em que se observa mobiliários urbanos 
bem projetados do ponto de vista estético, mas com problemas de conforto (fatores 
ergonômicos), ou usando materiais muito caros (fatores econômicos); ou ainda bem 
projetados do ponto de vista econômico, mas com formas pouco atrativas (fatores estéticos) 
ou com fraco apelo social para a região em que está inserido (fatores mercadológicos).  
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Dos 28 mobiliários urbanos que constituíram a amostra estudada para esse artigo, 11 
eram constituídos por um único material, onde foram usados a madeira, o granito, o pneu 
reciclado e os metais (8 mobiliários). Todos os demais mobiliários (17 unidades) são 
constituídos por dois ou mais materiais. Considerando-se que o foco deste artigo é madeiras, 
então tem-se as seguintes observações quanto a esse material:  

- Fabris e produtivos (E): as madeiras naturais requerem pouca energia nos processos de 
fabricação, em geral caracterizado pela derrubada, transporte, desdobro (para obtenção de 
tábuas, ripas, vigas ou elementos de maior dimensão). São fáceis de serem conformadas e 
podem apresentar curvaturas. As madeiras transformadas requerem maior domínio 
tecnológico com produção realizada em equipamentos especializados e possuem 
considerável aumento de energia incorporada no processo de fabricação. Em geral os 
processos de montagem requerem uniões com colas, parafusos e pregos.  

- Mercadológicos e sociais (S/E): as madeiras de reflorestamento foram introduzidas em 
diversas regiões e as técnicas de manuseio e fabricação em madeiras (tanto naturais, quanto 
transformadas) fazem parte do conhecimento popular. 

- Ergonômicos e de segurança (S/A): apresenta alguns riscos no corte, que requerem o 
uso de equipamentos de segurança. Para maior durabilidade, as madeiras devem ser 
impermeabilizadas, tratadas contra a ação de xilófagos (insetos que se alimentam do 
material), e protegidas das intempéries pra maior durabilidade. Os tratamentos de proteção 
da madeira, normalmente utilizam químicos de alta toxicidade que prejudicam à saúde 
humana e podem levar a morte (como por exemplo o arsênio, o creosoto e o pentaclorofenol). 
As madeiras transformadas contam com a presença de colas e resinas fenólicas que também 
são prejudiciais à saúde. 

- Estéticos (S/A): esteticamente podem ser trabalhadas para obtenção de formas 
torneadas com grande facilidade. Como sensação transmitem as características de conforto 
e isolamento. Podem ser apresentadas com diversos acabamentos. Podem ser utilizadas ao 
natural (roliças e com cascas), descascadas, falquejadas ou em ripas e vigas, na forma de 
chapas, tábuas ou lâminas. 

- Ecológicos (A): embora sejam de origem natural, as madeiras passíveis de emprego na 
produção em larga escala não são objetos de preservação ambiental e normalmente são 
espécies introduzidas nos ecossistemas locais, podem até constituir espécies invasoras. Em 
geral, atingem grandes alturas, e peças para uso estrutural tem em média a idade aproximada 
de 15 anos. Neste tempo de crescimento, empobrecem o solo local e comprometem a 
manutenção dos biomas locais nativos. Como pontos positivos, são armazenadoras do CO2 
e podem ser recicladas. As madeiras transformadas podem incorporar resíduos em seu 
processo de fabricação, que apresenta em geral, pouca quantidade de emissões de GEE 
(Gases do Efeito Estufa). 

- Econômicos (E): as madeiras de reflorestamento, em geral possuem um custo inicial 
baixo quando comparadas com outros materiais. Entretanto requerem manutenção constante 
e possuem menor durabilidade. 

A madeira natural mantém-se atual e é encontrada em praticamente todos os lugares, 
desde formas mais simples como as mostradas nas figuras 7 e 8, até mais elaboradas, com 
design moderno e inovador, como a mostrada na figura 9. Pode-se perceber claramente que 
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o tipo de madeira usada influencia na durabilidade, sendo que as formas menos elaboradas 
tendem a ser produzidas com madeiras de baixo custo, e consequentemente menos 
resistentes. A figura 7 mostra um mobiliário urbano bastante desgastado encontrado na 
cidade de Innsbruck (Áustria) e a figura 8 também mostra um mobiliário com problemas de 
manutenção, na cidade de Bruxellas (Bélgica). 

 

 
Figura 7: Conjunto banco e mesa em Innsbruck, na Áustria. 

 
Figura 8: Banco em Bruxelas, na Bélgica. 

 

 

Figura 9: Mobiliário urbano em Gdansk (Polônia). 
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4. Considerações finais 
 

Este artigo teve por objetivo uma análise qualitativa da relação entre a escolha de 
materiais de um produto e as dimensões da sustentabilidade (econômica, social e ambiental).  

O mobiliário urbano foi utilizado como fator de análise devido ao fato de ser um produto 
presente em todas as cidades do mundo. Outro fator interessante é ser de interesse geral nas 
áreas projetuais, sendo que existem arquitetos, engenheiros, designers, escultores, artistas, 
etc. envolvidos no tema. 

O modelo ESA é quantitativo e qualitativo por essência, assim como toda e qualquer 
análise que envolva a sustentabilidade. Enquanto critérios econômicos, de fabricação e 
alguns ambientais são facilmente mensurados e por conseguinte possíveis de quantificação 
e análise estatística com rigor matemático, outros critérios, como os ergonômicos, de 
segurança e de mercado não são tão fáceis de serem mensurados, exigindo uma boa 
interpretação qualitativa nas análises. E ainda tem-se aqueles cujas análises envolvem 
emoção, sentimento, preconceitos e cultura, ainda mais qualitativos e difíceis de 
mensuração. 

Ou seja, enquanto é relativamente fácil em um processo de projeto para escolha de 
materiais em um mobiliário urbano decidir-se entre quais materiais são mais pesados, mais 
caros ou que irão resistir por mais tempo as intempéries, já não é tão simples decidir-se qual 
será mais confortável, qual trará mais benefícios econômicos à região ou qual poderá causar 
menor impacto ambiental. Se então tivermos que decidir os materiais analisando qual 
transmitirá melhor a mensagem cultural do povo da cidade, qual poderá ser menos 
preconceituoso com relação a povos, raças, credos ou sexualidade, ou mesmo qual atrairá 
mais os olhares de turistas por sua estética única, então o processo será ainda mais árduo e 
impreciso.  

Portanto o primeiro dos objetivos foi tentar entender um pouco melhor as questões 
sociais do modelo ESA e dessa forma buscar uma melhor compreensão de como estas podem 
influenciar no desenvolvimento do mobiliário urbano das cidades e, por conseguinte, na 
escolha dos materiais que serão utilizados.  

Para isso, o segundo objetivo foi tentar buscar uma ampla referência visual que 
permitisse interpolar dados e chegar a considerações conclusivas à respeito de grupos de 
materiais mais adequados para determinadas situações. Com isso, foi possível concluir que 
madeiras naturais escuras são os materiais mais adequados para o mobiliário urbano. Isso 
não significa que estes materiais não apresentam falhas; mas em uma análise comparativa 
destes com os polímeros, madeiras claras, concreto, fibras diversas, etc. pode-se perceber 
um conjunto de atributos que os colocam em vantagem.  

Obviamente que este trata-se de um estudo não conclusivo e que deverá ser ampliado. A 
utilização de critérios que permitem quantificar as questões subjetivas poderão ser úteis para 
uma melhor tomada de decisão.   
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Resumo: A produção de laranja é uma das principais atividades da agroindústria no 

mundo, sendo fabricado mais de 80 milhões de toneladas anuais. Consequentemente, 

resíduos orgânicos são gerados e, muitas vezes, seu descarte inadequado corrobora para 

o aumento da degradação ambiental. Diante deste contexto, coletou-se dados do 

consumo de laranjas e do descarte das cascas através da visita ao restaurante Hoffmann 

(Florianópolis/SC). Posteriormente, foi desenvolvido briquetes a partir destes resíduos, 

e avaliado o poder calorifico superior e inferior, resistência mecânica a tração, 

monitoramento de fumaça e cinzas, mostrando que os corpos de prova mais resistentes 

foram os que tiveram maior quantidade de casca de laranja. Quanto ao teor de cinzas 

encontrado nos espécimes foram de 4,89 a 5,63% e, por fim, o teste de sílica 

demonstrou oscilações nos resultados entre os espécimes. Os briquetes desenvolvidos 

podem ser uma possibilidade para a reutilização dos resíduos da casa de laranja como 

substituto da lenha mitigando os problemas ambientais globais desencadeados por 

emissões de CO2. 

Palavras-chave: Resíduos. Casca de laranja. Briquetes. 

Abstract: Orange production is one of the main activities of agribusiness in the world, 

being manufactured more than 80 million tons per year. Consequently, organic waste is 

generated and often its inappropriate disposal corroborates the increase of 
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environmental degradation. Given this context, we collected data on oranges 

consumption and peel disposal through the visit to the Hoffmann restaurant 

(Florianópolis / SC). Subsequently, briquettes were developed from these residues, and 

the upper and lower calorific value, mechanical tensile strength, smoke and ash 

monitoring were evaluated, showing that the most resistant specimens had the highest 

amount of orange peel. As for the ash content found in the specimens were from 4.89 to 

5.63% and, finally, the silica test showed oscillations in the results between the 

specimens. Developed briquettes may be a possibility for the reuse of orange house 

waste as a substitute for firewood by mitigating the global environmental problems 

triggered by CO2 emissions. 

Keywords: Waste. Orange skin. Briquettes 

1. INTRODUÇÃO  

 

O setor de agronegócios está em crescente desenvolvimento para atender a 

demanda populacional em relação à alimentação (Santos, Dweck, Viotto, Rosa, & de 

Morais, 2015; Sial et al., 2019). Uma das principais atividades agroindustriais, em 

âmbito global, é a produção de laranja, tanto para o processamento do suco quanto para 

outros co-produtos, ficando em quinto lugar como uma das frutas mais produzidas 

(Martinez-Hernandez et al., 2019; Calabrò, Paone, & Komilis, 2018).  

Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO), a produção mundial de laranja em 2017 foi de 82 milhões de toneladas (KWON 

et al., 2019). Salienta-se que a produção de laranja concentra-se principalmente no 

Brasil, Estados Unidos da América, China, Índia e México (MARTINEZ-

HERNANDEZ et al., 2019).  

 Segundo Santos et al. (2015), países produtores de laranja como o Brasil, tem 

uma economia de agronegócios, tanto para fruta in natura como processada, sucos, 

geleias, entre outros. Quando processadas contribuem na geração de resíduos resultando 

em diversas problemáticas ambientais como o descarte inadequado em aterros sanitários 

e a perda de um material natural valioso (Senit et al., 2019; Santos et al., 2015) que 

poderia ser convertido em biorrefinaria (SANTOS et al., 2015); Siles, Vargas, 

Gutiérrez, Chica, & Martín, 2016; Bhattacharjee & Biswas, 2019).  

Em 2017, o Ministério da Agricultura elaborou uma pesquisa de projeções do 

agronegócio de 2018 a 2028. A Figura 1 explana a produção de laranja e exportação do 

suco de laranja em 2018, no Brasil. 
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Figura 1: Produção de laranja e exportação de suco de laranja (mil toneladas) do ano de 2018 a 

2028. 

Fonte: Adaptado de Ministério da agricultura, 2018. 

 

A partir dos dados da Figura 1, é possível verificar que a produção de laranja 

deverá passar de 18,1 milhões de toneladas na safra de 2028. Mantendo este ritmo, 

estima-se uma produção de 18,2 milhões de toneladas em 2027/28. A produção deve ter 

crescimento anual por volta de 0,7% no próximo decênio. Deste modo, sendo 

necessárias novas aplicabilidades das cascas de laranja, um subproduto, que garantam 

inovações ambientais.  

Sendo assim, Santos et al. (2015) e Bhattacharjee & Biswas (2019) sugerem a 

geração de energia através da biomassa  utilização desses resíduos de casca de laranja 

como um recurso (Santos et al., 2015;  Bhattacharjee & Biswas, 2019). Afinal, as cascas 

de laranja são materiais baratos e fáceis de encontrar para aproveitá-lo como biomaterial 

(PANDIARAJAN et al., 2018). Salienta-se que a utilização da biomassa através da 

laranja abarca tanto o uso de tecnologias biológicas citando as técnicas de hidrólise 

enzimática e hidrólise química quanto às termoquímicas utilizando as técnicas mais 

frequentes como a pirólise, torrefação, gaseificação e a liquefação hidrotérmica 

(NEGRO et al., 2017; BHATTACHARJEE; BISWAS, 2019 and KWON et al., 2019). 
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O relatório International Energy Outlook de 2013 destaca que o até 2040 o 

consumo de energia mundial aumentará em até 56% e, diante das problemáticas 

climáticas e econômicas, briquetes e pellets têm sido vistos como promissoras fontes de 

energias renováveis (BHATTACHARJEE; BISWAS, 2019). As vantagens concernentes 

aos briquetes são diversas, principalmente, por serem fabricadas utilizando opções 

variadas de resíduos agrícolas, diminuição das emissões de CO2 e por ser uma solução 

tanto para uso industrial quanto para uso doméstico (ARANSIOLA et al., 2019). 

Portanto, a retomada de energia através da biomassa, fornece uma tática como 

substituto da lenha e mitigar os problemas ambientais globais desencadeados por 

emissões de CO2 (ARANSIOLA et al., 2019; KWON et al., 2019). Diante deste 

contexto, o presente artigo identificou os resíduos descartados da laranja de um 

restaurante localizado na Grande Florianópolis e propôs a fabricação de briquetes como 

produto utilizando resíduos, com o intuito de substituir a lenha e reaproveitar um 

resíduo. 

 

2.  MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Coleta de dados no restaurante 

 

Foi aplicado um questionário composto por quatro perguntas abordando a 

geração de resíduos de casca de laranja do um restaurante Hoffmann localizado na 

Grande Florianópolis sendo um comércio de médio porte. O questionário encontra-se na 

tabela 1. 

 

Questões 

Quantos quilogramas aproximadamente por dia (semana ou mês se preferir) de 

laranja são utilizados pelo restaurante? 

Em qual parte do processo produtivo o resíduo da casca de laranja é gerado? 

O restaurante possui consciência dos possíveis danos gerados pelo descarte 

inadequado dos resíduos orgânicos em geral? 
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Existe uma política de reaproveitamento? Se não, vocês têm conhecimento de 

possíveis métodos de reutilizá-los? Se sim, quais são as formas de reaproveitamento 

conhecidas? 

Tabela 1 – Questões aplicadas ao restaurante. Fonte: Elaboração dos autores, 2019. 

 

2.2 Parte laboratorial  

 Como sugestão de reaproveitamento deste resíduo, foi realizado a produção de 

briquetes. Inicialmente, foram confeccionados 18 espécimes com diferentes 

composições, sendo elas com cascas de laranja, batata e de arroz, objetivando analisar 

resistência mecânica à compressão, volume, densidade aparente, teor de umidade, 

monitoramento de fumaça, teor de cinzas e capacidade calorifica inferior e superior. As 

cascas de laranja foram cedidas pelo restaurante Hoffmann localizado na Grande 

Florianópolis. Os experimentos foram feitos nos laboratórios de Química e Engenharia 

Civil da Universidade do Sul de Santa Catarina. 

 

2.3 Preparação dos espécimes 

As massas dos insumos para os espécimes estão descritas na Tabela 2. Cada 

espécime foi realizado em sextuplicada. Onde, três foram utilizados no teste de 

resistência mecânica e três na determinação de teor de umidade, fumaça e cinzas. 

 

Espécime Casca de 

laranja (g) 

Borra de café 

(g) 

Casca de 

batata (g) 

Casca de 

arroz (g) 

1 25 25 100 10 

2 10 40 100 10 

3 40 10 100 10 

Tabela 2 - Composições dos diferentes tipos de corpo de prova.Fonte: Elaboração dos autores, 

2019. 

 As matérias primas variadas foram de casca de laranja e borra de café, a 

quantidade de cascas de batata e arroz permaneceram as mesmas em todos os 

espécimes. O espécime 1 apresentava a mesma proporção de casca de laranja e borra de 
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café. No espécime 2, maior predominância de pó de café (40g) e no espécime 3 maior 

quantidade de casca de laranja (40g). Todos possuem a mesma massa final. 

Na Figura 2 podem ser observadas a separação dos materiais para a produção 

dos espécimes. 

 

    
 

 
 

 
Figura 2: Preparação dos espécimes. Cascas de arroz (A), cascas de laranja triturada (B), borra de 

café (C), cascas de batata (D), cascas de batata sendo liquidificadas com água (E), aquecimento (F), 

acrescentado os demais ingredientes (G), compressão (H) e briquete pronto após ser desenformado 

(I). Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A B C 

D E F 

G H I 
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Inicialmente, foram separadas as devidas quantidades de cada resíduo para a 

produção dos espécimes, sendo a casca de arroz (Figura 1A), cascas de laranja 

previamente trituradas (Figura 1B), a borra de café (Figura 1C) e por fim as cascas de 

batata (Figura 1D), Então, foram liquidificados 100 g de casca de batata (Figura 1E), 

após colocados em um becker sobre aquecimento a 100 ºC durante 10 min (Figura 1F). 

Depois de adquirir uma cor mais escura, foram acrescentadas as cascas de laranja, arroz 

e a borra de café, sendo agitados até uniformizar a mistura (Figura 1G). Após a mistura 

feita, foi colocada em moldes PCV com 10 cm de altura e 4,5 cm de diâmetro e 

comprimida com 5 kg por cerca de 1 min (Figura 1H). Os espécimes foram retirados 

dos moldes após esfriarem e adquiriram o formato indicado na Figura 1I. 

 

2.4 Teor de umidade 

 

Parte representativa das amostras foram pesadas utilizando uma balança analítica e 

colocadas numa estufa a 105 ± 2 °C. Estes foram colocados em um dessecador até 

esfriar e pesadas novamente. As operações de aquecimento e resfriamento foram 

repetidas até atingir o peso constante, conforme o parâmetro ABNT NBR 8112/8612. 

A equação para o cálculo de teor de umidade (TU) foi: 

 

𝑇𝑈 =
𝑀 − 𝑀1 

𝑀1
𝑥 100 

Em que: TU é teor de umidade (%); M é massa amostral úmida (g); e M1 é amostra 

seca (g). 

 

2.5 Teste de resistência mecânica à compressão 

 

Utilizando uma máquina de testes de resistência EMIC os espécimes foram 

colocados à uma carga VALOR? até a deformação plástica em temperatura ambiente, 

foi aplicada em uma velocidade pré-estabelecida de 2 mm.min-1. O resultado de 

resistência foi determinado por um software acoplado ao equipamento. Na Figura 3 

observa-se a realização do teste e o aparelho utilizado. 
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Figura 3: Teste de resistência mecânica. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

2.6 Teor de fumaça 

 

O teor de fumaça foi realizado com escala Ringelmann durante a queima dos 

briquetes usando o bico de Bunsen, onde foram queimados 1/3 de cada espécime em 

uma cápsula de porcelana. Durante a queima, com 1 m de distância foi utilizado o 

aplicativo Virtual Ringelmann®, para observar o nível da fumaça de cada espécime. 

 

2.7 Teor de cinzas 

 

Parte das amostras (três) foram colocadas numa cápsula de porcelana sem umidade 

para ser queimada, transferida para um cadinho previamente seco e pesado e depois 

colocada numa mufla (700 ± 10 °C) durante 3 h. Após esse processo, o material foi 

resfriado em dessecador contendo cloreto de cálcio anidro até atingir massa constante. 

 

2.8 Teor de sílica 

 

 As cinzas de cada espécime foram colocadas em um Becker de 250 mL, foram 

acrescentadas 50 mL de água destilada e para cada 1g de cinzas foram pingadas 1 mL 

de ácido clorídrico. Os beckers foram colocador sob aquecimento e agitação, a 100 ºC 

durante uma hora. 
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Após as cinzas foram filtradas a vácuo no kitassato, utilizando o funil de 

Buchner com papel filtro. Foi realizada a retirada das cinzas do filtro e devolvidas ao 

Becker. Foram acrescentadas 50 mL de hidróxido de sódio e postas a agitação e 

aquecimento a 100 ºC por uma hora. 

 O material sólido foi novamente filtrado a vácuo, porém, foram descartadas e 

deu-se continuidade com o líquido. O mesmo apresentava-se alcalino, então o pH foi 

ajustado para neutro com adição de ácido clorídrico.  

 O meio foi mantido em refrigeração, após, foi realizada a filtragem a vácuo do 

líquido, restando no papel filtro apenas a sílica, a mesma foi passada para vidro relógio 

previamente pesado, e permaneceu em estufa a 105 ºC/24 h. Após, foi realizada a 

pesagem do vidro relógio com a sílica. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

   

3.1 Questionário aplicado ao restaurante 

  

 Segundo as respostas obtidas pelo funcionário(s)/proprietários do restaurante, 

diariamente são gerados cerca de 2 kg de casca de laranja proveniente do suco natural 

que é produzido para clientela. As mesmas são entregues à uma pessoa para utilizá-las 

em ração animal. A proprietária relatou que ela tem consciência dos possíveis danos 

gerados, como por exemplo, 60% dos resíduos de um aterro sanitário em Florianópolis é 

constituído por resíduos orgânicos, incluindo a casca de laranja, que poderiam ser 

reaproveitados de diversas maneiras, porém os colaboradores e auxiliares de cozinha 

não possuem este conhecimento. 

 

3.2 Sugestão de reaproveitamento 

  

A preparação de briquetes foi a proposta de reaproveitamento de resíduos de 

casca de laranja e borra de café com o intuito de aumentar a energia por compactação de 

biomassa (REF?) 
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Os resultados do teste de resistência mecânica dos diferentes espécimes podem 

ser observados na Figura 4. 

 

Figura 4: Tensão de compressão versus deformação dos espécime 1, 2 e 3 segundo Tabela 2. Fonte: 

Elaborado pelos autores, 2019. 

 

A resistência mecânica dos briquetes destina para fins domésticos. O briquete 3 

apresentou maior resistência à compressão, rompendo-se numa tensão de 0,30 Mpa. 

Este espécime foi constituído de 25% de casca de laranja. Possivelmente a maior 

resistência apresentado pelo espécime 3 foi pelo fato da casca de laranja apresentar 

pectina em sua composição, a qual atua como aglutinante natural da biomassa, 

garantindo melhor resistência mecânica à compressão aos briquetes (BRAGA; ROCHA, 

2012; TUMULURU et al., 2011). Esta propriedade faz-se importante pois, os briquetes 

serão submetidos a armazenamento e transporte. 

 Na Figura 5, pode-se notar a realização do teste de fumaça com escala 

Ringelmann. 
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Figura 5 – Queima do espécime na cápsula de porcelana (A); fumaça sendo emitida (B); análise 

com aplicativo Ringelmann (C). Fonte: Elaboração dos autores, 2019. 

 

Para os espécimes 1 e 2 o nível de fumaça foi de 3, e para o espécime 3 foi o 

nível 4 de fumaça na escala de Ringelmann. Equivalendo uma densidade de 60-80%, 

sendo superior em comparação com a análise de monitoramento de fumaça realizada 

por Magnago et al. (2019), em que produziram briquetes com diferentes composições e 

proporções de borra de café, e a densidade da fumaça resultou em 40-50% 

(MAGNAGO et al., 2019). 

A diferença entre a umidade dos espécimes não foi significativa. O espécime 1 

apresentou umidade de 4,28% e o espécime 2 umidade de 4,5%, o espécime 3, 

constituído com prevalência de casca de laranja apresentou o teor de umidade inferior 

(3,75%). Quanto maior a umidade, menor é seu desempenho na queima (YAMAJI et 

al., 2013). Baixo teor de umidade também interfere na resistência mecânica, pois resulta 

em um produto mais estável, denso e viável, já o alto teor de umidade reduz o poder 

calorífico dos materiais, por conta da evaporação da água no início da combustão 

(SILVA et al., 2017).  

Martins et al. (2016) realizaram a produção de briquetes de finos de carvão vegetal 

utilizando material residual da indústria de papel e celulose com amido de milho como 

aglutinante. Analisaram as umidades de equilíbrio, nas condições ambientais em que os 

briquetes foram produzidos, onde variaram de 10,35% a 11,03% (MARTINS et al., 

2016), observa-se uma umidade superior ao encontrada no presente estudo. 

A B C 
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O teor de cinzas encontrado nos espécimes foi baixo, variaram de 4,89 a 5,63%. 

Corroborando com Ramos et al. (2009) onde o teor de cinzas do café foi de 4,33%, da 

mesma forma, em um estudo realizado por Vale et al. (2017) demonstraram que a 

mistura de casca de laranja com casca de batata resultou em um teor de cinzas de 

5,09%, respaldando o atual estudo. Torna-se importante que após a queima de 

determinado material, o mesmo não resulte uma grande quantia de resíduo sólido, 

busca-se também evitar corrosão de equipamentos tipicamente causados pelas cinzas 

(MAGNAGO et al., 2019; RAMOS et al., 2009; VALE et al., 2017). Logo, os briquetes 

tornam-se uma opção viável para menor geração de cinzas. 

A sílica do espécime 1 apresentou-se em menor quantidade (0,1532g), enquanto os 

espécimes 2 e 3 apresentaram maior quantidade de sílica, 0,2619g e 0,2547g 

respectivamente. Sendo que os espécimes 2 e 3 possuíam a quantidade de café ou de 

casca de laranja superior em relação ao espécime 1. A sílica apresentava-se com fundo 

em coloração amarelada. Acredita-se que ocorreu esta variação pelo fato de não 

obtermos controle sobre a biomassa, isto é, devido as variações geoclimáticas em que os 

subprodutos estavam submetidos. 

 Porém, sabe-se que grande parte da sílica foi proveniente da casca de arroz, pois a 

mesma é um bioprecursor natural valioso para a sílica biogênica, ela que garante 

aumento da resistência mecânica estrutural da casca (ATHINARAYANAN et al., 2014; 

GOMES; FURTADO; SOUZA, 2018).  

Segundo Fernandes, Sabino e Rossetto (2014), no Brasil cerca de 381.000 

toneladas de casca de arroz são geradas anualmente, logo, poderia dobrar sua produção 

anual de sílica, podendo introduzi-la em diversos produtos no mercado, desde a 

agricultura, bebidas, cosméticos e na indústria farmacêutica até na indústria 

sucroalcooleira, onde a sílica pode ser utilizada no processo de transformar álcool 

etílico hidratado em álcool etílico anidro que é adicionado à gasolina (FERNANDES; 

SABINO; ROSSETTO, 2014). Devido a pureza das partículas de sílica derivadas da 

casca de arroz, elas são valorizadas sob o ponto de vista econômico. Não utilizá-las 

apropriadamente é um grande desperdício de matéria-prima nobre (POSSAMAI et al., 

2006). 
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CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados obtidos, briquetes de alta qualidade, armazenáveis e 

aptos para serem utilizados como combustíveis sólidos  podem ser produzidos a partir 

da mistura de resíduos orgânicos como casca de laranja, borra de café, casca de arroz e 

casca de batata inglesa. Os testes realizados mostraram resultados consistentes e 

contribuem para futuros estudos acerca da utilização de briquetes como mitigadores de 

problemáticas ambientais.  

Sendo assim, com o teste de resistência foi possível observar que os briquetes 

mais resistentes à compressão mecânica foram os que apresentaram maior concentração 

de casca de laranja. A respeito do teste de fumaça, com a exceção do espécime 3, os 

corpos de prova apresentaram o nível de fumaça determinado como 3, conforme a 

escala de Ringelmann.  

No que tange ao teste de umidade, o espécime constituído com maior quantidade 

de casca de laranja apresentou o teor de umidade inferior (3,75%), sendo um resultado 

positivo, pois a umidade interfere na qualidade do briquete. Quanto ao teste de cinzas, o 

teor de cinzas encontrado foi baixo, tornando os briquetes uma alternativa viável para a 

menor geração de cinzas. Por fim, o teste de sílica demonstrou que a maior quantidade 

de sílica estava presente nos espécimes que obtinham maior concentração de casca de 

laranja ou borra de café. 

Portanto, diante do contexto mundial, onde toneladas de resíduos de casca de 

laranjas são geradas anualmente e, em muitos casos, estes resíduos orgânicos são 

descartados inadequadamente, o presente artigo constatou a eficiência da produção de 

briquetes como forma de mitigar problemas ambientais envolvidos. Sendo assim, as 

aplicabilidades dos corpos de prova podem corroborar tanto para a substituição da lenha 

quanto para o reaproveitamento desses rejeitos de forma sustentável.  
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Resumo 

Com o alto gasto energético necessário para extrair os recursos naturais utilizados na construção 
civil, se faz cada vez mais necessário a busca de materiais sustentáveis com o objetivo de diminuir o 
impacto ambiental causado por esse setor. O bambu é visto como um material vantajoso em vários 
quesitos, como resistência mecânica, leveza, e crescimento rápido. Este trabalho tem como finalidade 
avaliar a viabilidade técnica e executiva de lajes mistas de bambu-concreto. Este inovador sistema, 
consiste em “vigotas” de bambu, da espécie Dendrocalamus giganteus, cortadas a meia-cana,  e com 
placas de EPS que funcionam como elementos de enchimento. O sistema é solidarizado através de 
concretagem efetuada in loco, de forma análoga ao capeamento de lajes convencionais. A aderência 
entre o bambu e o concreto é potencializada através do uso de conectores de cisalhamento, também 
em bambu. No capeamento foi posicionada uma malha de distribuição também em bambu. Desta 
maneira o sistema dispensa a utilização de aço. No total, foram ensaiadas 6 lajes, sendo 3 com 
conectores de bambu a cada 5 cm e as outras 3 a cada 10 cm. Os ensaios foram monotônicos até a 
ruptura, com aplicação de carga em dois pontos, de modo que fosse possível a obtenção de resultados 
para fins comparativos com normas já existentes. A metodologia se comprovou eficiente e viável. 
As lajes apresentaram desempenhos satisfatórios, tanto em estado limite último (ELU) como de 
serviço (ELS), se mostrando um sistema com grande potencial para aplicação estrutural. 

Palavras-chave: Bambu-concreto; Metodologia experimental; Laje mista; Sem aço 

 
Abstract 

With the high energy expenditure required to extract the usual elements used in civil construction, 
the search for sustainable materials is increasingly necessary in order to reduce the environmental 
impact caused by this sector. The bamboo seen as advantageous in several items such as mechanical 
strength, and fast growth. The purpose of research is evaluate the technical and executive feasibility 
of composite bamboo-concrete slabs. This innovative system consists in half-cut bamboo “joists”, of 
the species Dendrocalamus giganteus, interspersed with EPS plates, which function as packed items. 
The system is solidified through concreting carried out in loco, similar to the conventional slab 
capping. The adhesion between bamboo and concrete is enhanced through the use of shear 
connectors, made with bamboo. In the capping is positioned a distribution mesh also in bamboo. 
Thus, the system eliminates the use of steel. In total, 6 slabs were tested, 3 with bamboo connectors 
every 5 cm and the other 3 every 10 cm. The tests were monotonic until rupture, with load applied 
at two points, so that it was possible to obtain results for comparative purposes with existing 
standards. The methodology proved to be efficient and viable. The slabs presented satisfactory 
performance, both in ultimate limit state (ELU) and service (ELS), showing a system with great 
potential for structural application. 

Keywords: Bamboo-concrete; Experimental methodology; Composite slab; No steel 
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1. Introdução 

Com o aumento populacional acelerado que a humanidade vem tendo, chegando a mais 
de 7,5 bilhões de pessoas habitando o planeta, associado ao acúmulo da população nas áreas 
urbanas, criam-se demandas que comprimem o sistema produtivo mundial e 
consequentemente o seu meio ambiente. 

Com as cidades cada vez mais populosas, necessita-se de um melhor planejamento na 
construção de infraestrutura e habitações, pois a medida que a urbanização aumenta, o 
impacto da construção civil tende a ficar mais elevado. Levando-se em consideração o 
impacto social, econômico e ambiental dos setores da construção civil, a área tem um papel 
protagonista para o sucesso de um modelo ideal para a vida na sociedade. 

Aprofundando-se nos impactos econômicos e ambientais, a construção civil tem se 
interessado ainda mais pela criação de novos métodos construtivos pela substituição de 
materiais presentes em seus processos construtivos atuais. Neste contexto, o bambu se 
apresenta como uma solução de grande potencial. 

O bambu, por se tratar de um material renovável e com consumo de energia reduzido em 
sua cadeia de produção, cativa interesses sobre sua exploração na construção civil, tendo 
facilidade de adaptação em solos e climas diversos, crescimento relativamente acelerado e 
baixo custo de plantio (PEREIRA, 2006; BERALDO e PEREIRA, 2008).  

Todas as características citadas não seriam totalmente suficientes se as propriedades 
mecânicas do bambu não fossem levadas em consideração. Tais propriedades sustentadas 
pelas relações de resistência mecânica, massa específica e rigidez ultrapassam materiais 
tradicionais na construção (BERALDO e CARBONARI, 2019), como madeira e o concreto, 
sendo que algumas espécies de bambu, podem ser comparadas até mesmo com o aço 
(CARBONARI, 2017).  

No Brasil foram elaboradas duas normas técnicas específicas sobre bambu, e que estão 
em consulta pública - https://www.abntonline.com.br/consultanacional/ (ABNT NBR 
16828-1, 2020, ABNT NBR 16828-2, 2019). Entretanto, lajes mistas de bambu com 
concreto, que trata o presente trabalho, não estão contempladas nas referidas propostas de 
normalização. São poucos trabalhos nesse tema, onde se destaca a pesquisa desenvolvida 
por Ghawami (2005), que ensaiou lajes mistas de bambu com concreto. Posteriormente, 
nosso grupo de pesquisa reproduziu os mesmos ensaios (ACOSTA e CARBONARI, 2017). 
Ambos trabalhos concluíram que a seção transversal adotada não proporcionou rigidez e 
resistência mecânica suficientes para utilização em edificações. 

Desta forma, se fez necessário alterar a seção transversal, e incorporar um sistema de 
ligação entre as meias canas de bambu com o concreto, que estão detalhados nesse trabalho. 
Essa nova concepção de laje começou a ser utilizado nas pesquisas em 2017 pelo grupo de 
pesquisa “Bambu UEL” (CARBONARI et al, 2019; ROSSI, 2019), e que está em processo 
de patente pelo INPI (BR 10 2018 015711 6). Para que se utilize do bambu como material 
estrutural em edificações é necessário que se garanta a sua durabilidade de longo prazo, 
especialmente frente ao ataque de insetos. Para isso, o nosso grupo de pesquisa Bambu-UEL 
conseguiu sucesso utilizando um tratamento natural eficiente, que não agride o meio 
ambiente, com o tanino (CARBONARI e LIBRELOTTO, 2019). Desde 2013, os colmos 
tratados com o referido material natural, extraído da casca da árvore acácia negra, não 
apresentam nenhum ataque dos insetos nas fibras do bambu. 
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2. Materiais e métodos 

Os objetos de estudo deste são lajes mistas com vigotas unidirecionais utilizando bambu 
da espécie Dendrocalamus giganteus, concreto, placas de EPS, e conectores de bambu. 
Foram estudadas um total de 6 lajes, todas com 310 cm de comprimento, 75 cm de largura e 
uma altura de 20 cm, como pode ser visto na Figura 1. 

Figura 1: Seção transversal das lajes. Fonte: autores 

Vale ressaltar que as medidas referentes aos diâmetros das meias canas são colocadas de 
forma genérica, pois, se tratando de um vegetal, os colmos de bambu sofrem alterações 
naturais de crescimento nas suas medidas de um colmo para outro. No total, foram ensaiadas 
6 lajes, sendo 3 delas com conectores de bambu com 4 cm de comprimento e espaçamentos 
a cada 5 cm, e as outras 3 lajes com conectores também com 4 cm de comprimento, mas 
com espaçamentos a cada 10 cm. 

 

2.1.Extração, seleção e medição dos colmos de bambu 

Os colmos escolhidos para o corte foram marcados com um código de controle, para 
identificação perante os demais colmos. Como observado na Figura 2(a), os colmos foram 
cortados próximo a um de seus nós, sendo feita uma depressão em formato de V para facilitar 
o escoamento de água, preservando a moita contra um possível apodrecimento daquela 
região e permitindo o desenvolvimento de novos brotos de bambu.  

Após a retirada da moita do bambuzal (Figura 2-a), os colmos foram cortados em 
segmentos de 330 cm de comprimento, e transportados até o Laboratório de Estruturas da 
UEL. Na sequência, iniciou-se o processo de preparação das meias-canas, efetuando corte 
longitudinal dos referidos segmentos de colmo com o auxílio de uma serra de mesa, 
observado na Figura 2(b). Com isso, foi padronizando o corte do setor semicircular (meias-
canas) com uma altura fixa de 6 cm, independente dos diâmetros dos colmos, evitando com 
isso a diferença de altura entre as meias-canas, como observado em trabalhos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Extração e corte dos colmos de bambu. Fonte: autores 

(a) (b) 
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Após aproximadamente 3 dias do corte, foi aplicado o inseticida/cupimcida 
JimoCupim®. Posteriormente à aplicação do referido produto, as meias-canas foram 
espalhadas e mantidas no laboratório por dois dias, com o ambiente fechado. Tal 
procedimento foi repetido 15 dias após a primeira aplicação. 

 

2.2. Preparação das meias-canas e malhas de bambu 

As dezesseis meias-canas selecionadas na etapa anterior foram identificadas em trios, 
marcadas e perfuradas de acordo com os pontos onde seriam fixados os conectores. O 
diâmetro e altura dos conectores foram fixados em 5 mm e 4 cm, respectivamente, assim 
como a profundidade que adentram à parede interna do bambu, fixada em 7 mm. Torna-se 
importante ressaltar que nas extremidades das meias-canas, a distância entre o fim da meia-
cana e o primeiro conector deve ser igual à metade do espaçamento normal daquela 
respectiva meia-cana, com objetivo de manter as propriedades mecânicas uniformes entre os 
conectores e concreto. Os dois tipos de espaçamento entre os conectores foram de 5 cm e 10 
cm. 

A malha de bambu da espécie da espécie Dendrocalamus giganteus foi composta por 
filetes retirados no mesmo dia do corte e regularização do raio das meias-canas, sendo esses 
filetes a parte excedente das meias-canas, visando sempre obter maior aproveitamento de 
todo o colmo de bambu que foi usada no processo deste trabalho.  

As malhas também foram regularizadas para terem uma espessura máxima padrão de 1 
cm, variando nas direções transversal e longitudinal de acordo com a forma natural de cada 
colmo utilizado. As mesmas foram separadas e tratadas com o mesmo inseticida/cupimcida 
utilizado nas meias-canas; a ligação dos filetes foi feita através da amarração com barbante 
de sisal, composto natural sustentável. A distância entre os filetes foi estipulada em 15 cm, 
formando uma malha de 15 x 15 cm, como mostra a Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Malha de filetes de bambu, amarradas com barbante de sisal. Fonte: Autores 

 
3. Montagem e concretagem das lajes 

  
Começando pela montagem das formas, para limitar as medidas da laje e também para 

auxiliar no nivelamento correto, as formas foram posicionadas e pregadas para que o espaço 
interno de menor lado tivesse 75 cm de largura, largura máxima do pórtico de ensaio do 
laboratório. E o maior lado interno com 310 cm na direção longitudinal as meias-canas.  
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Foram posicionadas então em uma sequência construtiva, quatro caibros distanciados 
aproximadamente de forma semelhante entre si; sobre eles as formas, posicionou-se então 
no interior da forma, os calços e as meias-canas sobre os calços. Em seguida foram 
posicionadas as placas de EPS nos vãos das meias-canas, sendo que cada placa de EPS possui 
as dimensões de 60 cm de comprimento, 20 cm de largura e 10 cm de altura. Com os itens 
principais da laje posicionados, os travamentos laterais e superiores foram feitos através de 
caibros longitudinais e transversais, respectivamente. As Figura 4(a) e Figura 4(b) mostram 
os detalhes da montagem das lajes antes da concretagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Montagem das lajes antes da concretagem. Fonte: autores 

Com a montagem pronta, procedeu-se então a concretagem das lajes. As características 
do concreto foram: concreto usinado com fck = 30 MPa, slump test com mínimo de 120 mm. 
As lajes foram concretadas todas no mesmo dia, mostrando que a logística adotada na 
posição das lajes foi eficaz, visando rapidez e facilidade. Foi observado a eficiência da 
vedação entre forma e meia-cana através da fita adesiva do tipo kraft, com uma 
estanqueidade satisfatória. A Figuras 5(a) e 5(b) ilustram as lajes concretadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Lajes recém concretadas. Fonte: autores 

Foram moldados nove corpos de prova, com molde de 10 cm de diâmetro e 20 cm de 
altura, para ensaio de resistência à compressão, seguindo NBR 5738. Três foram rompidos 
com 7 dias, outros três foram rompidos com 14 dias, e os últimos três aos 28 dias, véspera 

(a) (b) 

(a) (b) 
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do ensaio a flexão. Os corpos de prova, após 24 h de sua moldagem, foram imersos em 
tanque de cura, de acordo com NBR 5738. 

Desta forma, as seções transversais das lajes ensaiadas apresentam a seção transversal, 
com todos os seus componentes, indicada na Figura 6. 

Figura 6 - Seção transversal com todos os componentes. Fonte: autores 

 

4. Procedimento de ensaio à flexão das lajes mistas bambu-concreto 
 

O ensaio de flexão consiste na aplicação de uma carga crescente nas lajes, por meio de 
uma célula de carga, onde são registrados os valores da carga aplicada e os deslocamentos, 
até a sua ruptura.  O método de ensaio de quatro pontos, utilizado neste trabalho, consiste 
em duas cargas concentradas aplicadas com distâncias iguais dos apoios, de 1 m, como 
ilustrado na Figura 7. 

Figura 7 - Modelo de ensaio de flexão em quatro pontos. Fonte: autores 

 

Para a medição dos deslocamentos durante a aplicação da carga foram utilizados três 
transdutores de deslocamento (LVDT). Além destes, foram posicionados dois relógios 
comparadores (RC), para comparação em vídeo da sincronia de deslocamentos na laje. Os 
três LVDTs eram da marca “KYOWA”, sendo dois deles do modelo “DT-50A” 
caracterizado por possuir amplitude máxima de medição igual a 50 mm, os mesmos foram 
posicionados um em cada extremidade da laje. Já o terceiro LVDT, este do modelo “DT-
100A” caracterizado por possuir capacidade máxima de medição igual a 100 mm, foi 
posicionado no centro da laje, pois é o ponto da estrutura em que ocorreria o maior 
deslocamento vertical garantindo a medição caso o deslocamento ultrapassasse o valor de 5 
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cm. A figura 8a mostra a posição dos LVDTs e relógios comparadores Figura 8a, juntamente 
com a visão geral Figura 8b do sistema para ensaio pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Posicionamento dos LVDT’s e relógios comparadores(a) e visão geral(b). Fonte: autores 

 

5. Análise dos gráficos carga x deslocamentos medidos dos ensaios das lajes 
 

As curvas obtidas para cada uma das lajes podem ser melhor interpretadas e analisadas 
em três partes. No Gráfico 1 são apresentadas cada uma das três fases do gráfico típico 
medido da carga x deslocamento das lajes ensaiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Fases da curva Carga x Deslocamento típica das lajes. Fonte: autores 

 

Na primeira parte da curva, têm se a chamada Fase 1, conforme a Lei de Hooke. Na 
segunda parte tem-se a chamada Fase 2, que também é linear e é iniciada após os conectores 
de bambu se deslocarem dentro da estrutura; tais conectores se deslocam, porém ainda 
continuam mantendo sua função. Na terceira parte da curva, chamada Fase 3, ocorre após o 
rompimento da estrutura, podendo se observar que os conectores já não possuem mais 
contato com a parte de concreto da estrutura, perdendo totalmente sua função. 

(a) (b
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Na Figura 9 é apresentado o comportamento dos conectores de bambu em cada uma das 
Fases citadas acima, ficando evidente a variação da posição dos conectores. 

 

 

 

 

Figura 9 - Posicionamento dos conectores em cada uma das fases. Fonte: autores 

 

6. Resultados e discussões 
 

Todas lajes tiveram rupturas semelhantes, obedecendo um padrão dos mesmos 
mecanismos, ou seja, ocorrendo a falha nos conectores que fazem ligações dos colmos de 
bambu com o concreto, deslocamento relativo entre a parede do bambu e o concreto e 
aparição de rachaduras verticais na área próximas aos pontos de aplicação da carga. 

Como as patologias foram semelhantes em todas as lajes, a Figura 2 mostra o 
posicionamento e ilustração das fissuras apresentadas por uma das lajes ensaiadas, no caso, 
a laje 5.  

 
Figura 2 - Posicionamento e ilustração das fissuras da laje 05. Fonte: autores 

Na  

Figura 3 é possível observar o deslocamento relativo entre a meia-cana de bambu e a 
parte de concreto. 
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Figura 3 - Ilustração do deslocamento relativo da laje 05. Fonte: autores 

 

As curvas carga x deslocamento apresentados no Gráfico 2 mostram os valores medidos 
nas seis lajes ensaiadas, onde em uma análise mais detalhada pode se observar o 
comportamento das curvas passando pelas fases 1, 2 e 3 já citadas anteriormente. 

 

 

Gráfico 2 - Curvas Carga x Deslocamento de todas as lajes até a ruptura. Fonte: autores 

 

Quando se analisa as curvas do ensaio de todas as lajes, percebe-se que as três fases de 
comportamento mecânico são claramente bem distintas. Afim de melhor esclarecer o 
comportamento desse mecanismo, para uma dessas fases, a Figura 12 ilustra com fotos reais 
do ensaio o comportamento dos conectores durante as fases. 
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Figura 4 - Ilustração e fotos das fases 1, 2 e 3. Fonte: autores 

Vale ressaltar que todas as lajes mostraram comportamento semelhante ao das imagens 
ilustradas na Figura 12. Nota-se que na parte central da laje não há o deslocamento entre a 
interface bambu-concreto, porque nessa região o esforço cortante interno entre os dois 
pontos de carga é nulo, não havendo tensões de cisalhamento nas seções transversais da laje.  

Em teoria, com o objetivo de projeto em laboratório, a colocação de conectores naquela 
região não se faria necessário, mas sabe-se que na prática o uso de lajes com esse sistema 
também sofrerá cargas distribuídas, assim se faz necessário a colocação dos conectores de 
forma uniforme por todas as meias canas. 

Quando se analisa os processos de rompimento de todas as lajes, podem ser observadas 
algumas características de forma notória, como os ruídos oriundos da ruptura do bambu. Tal 
característica pode ser percebida através dos gráficos entre carga e deslocamento, onde há 
oscilações negativas nas curvas revelando o deslocamento dos conectores dentro da 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 
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estrutura, que mesmo após esses deslocamentos conseguem mantem sua função. Isso ressalta 
a alta ductibilidade da estrutura. 

Mesmo com as diferenças entre suas capacidades de cargas máximas até a ruptura, todas 
as lajes sofreram um comportamento considerado dúctil até o fim do carregamento, não 
sofrendo nenhuma ruptura brusca, ou seja, se mostrando adequado para aplicação estrutural. 

 

7. Conclusões 

Pela proximidade das curvas carga x deslocamento das seis lajes ensaiadas, torna-se 
possível concluir que a metodologia e materiais adotados neste trabalho foram adequados. 

As cargas últimas e as rigidezes medidas nos ensaios permitem considerar que as lajes 
podem ser utilizadas como elementos estruturais de edificações. 

É fundamental para ter resultados muito próximos entre as lajes que a altura das meias-
canas seja fixada num único valor, independentemente dos diâmetros externos que tiverem. 

Além disso, observa-se pelo longo trecho da Fase 2 das curvas carga x deslocamento que 
os conectores de bambu conseguem atender a ligação entre as meias-canas de bambu e o 
concreto, independentemente do espaçamento adotado (5 cm e 10 cm). 

As lajes com espaçamento de 5 cm entre conectores apresentaram um comportamento 
mecânico superior aos das lajes com espaçamento de 10 cm, como era de se esperar. 

No entanto, ainda é necessária uma quantidade maior de ensaios e experimentos para 
comprovar a sua aplicação estrutural, para atender as condições de ELS e ELU, inclusive 
frente as deformações de longa duração (retração e fluência). 
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Resumo 

O cimento é um dos produtos mais consumidos mundialmente. Porém, seu processo produtivo gera 

impactos ambientais. Pode-se minimizar esses impactos substituindo-se certas matérias-primas por 

resíduos de outros processos. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a produção cimentos a 

partir de resíduos usando três misturas diferentes: casca de ovo com lodo alumínio anodizado, casca 

de ovo e lodo de vidro e de casca de ovo com abrasivo. As cascas de ovos foram primeiro calcinadas 

e depois misturadas com cada um dos outros resíduos. As misturas cimentícias obtidas apresentaram 

a propriedade ligante do cimento, porém com resistências à compressão variando de 

aproximadamente 60 a 300 vezes inferior à do cimento comercial preparado e testado nas mesmas 

condições. Tal resultado pode estar relacionado ao fato das misturas obtidas apresentarem 

quantidades inferiores de alguns componentes importantes na formação da resistência do cimento. 

Desta forma, pode ser interessante adicionar quantidades suplementares destes componentes. 

 

Palavras-chave: Materiais cimentícios; Casca de ovo; Lodo de anodização de alumínio; Lodo de 

vidro; Abrasivo 

 

Abstract 

Cement is one of the most consumed products in the world. However, its production process 

generates environmental impacts. These impacts can be minimized by replacing certain raw 

materials with residues from other processes. Thus, this work aimed to evaluate the production of 

cementitious materials from residues using three different mixtures: eggshell with aluminum 

anodizing sludge, eggshell with glass sludge and eggshell with abrasive. The eggshells were, firstly, 
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calcined and, then, mixed with one of the other residues. The cementitious mixtures obtained showed 

the cement binder property, but with compressive strengths varying approximately 60 to 300 times 

lower than the commercial cement prepared and tested under the same conditions. This result may 

be related to the fact that the obtained mixtures present lower amounts of some important 

components in the cement strength formation. Thus, it may be interesting to add additional quantities 

of these components. 

 

Keywords: Cementitious materials; Eggshell; Aluminum anodizing sludge; Glass sludge; 

Abrasive 
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1. Introdução 

 

O concreto é o segundo material mais consumido no mundo, ficando atrás apenas da água 

(GAGG, 2014). O cimento, por sua vez, é um dos ingredientes para a produção do concreto, 

sendo o agente ligante que une os agregados para formar o concreto (GAGG, 2014). A 

produção mundial de cimento em 2018 foi estimada em 4,1 bilhões de toneladas métricas 

(TM), quase que o triplo do que era produzido mundialmente há vinte anos (1,5 bilhões TM). 

Esse aumento se deve, em grande parte, devido à expansão da produção em países em 

desenvolvimento, com destaque para a China. O Brasil teve uma produção de cimento 

estimada em 52 milhões de toneladas métricas no ano de 2018 (SERVIÇO GEOLÓGICO 

DOS ESTADOS UNIDOS, 2020; WWF, 2008). 

O cimento mais utilizado na construção civil é o cimento Portland, que, normalmente, é 

obtido pela mistura de calcário, argila e outros materiais que contenham óxido de ferro. Esses 

materiais são queimados a altas temperaturas, dando origem ao clínquer. O clínquer é então 

moído e a ele, pode-se adicionar gipsita, para retardar o tempo de “pega” (endurecimento do 

cimento) ou outros agentes de moagem. A mistura é novamente moída, resultando no 

cimento Portland comercial (NEVILLE; BROOKS, 2012). 

A rocha calcária é fonte mais comum de carbonato de cálcio (CaCO3) usada na produção 

do cimento, que após sofrer calcinação no forno rotativo, dá origem ao óxido de cálcio 

(CaO), composto presente em maior quantidade no cimento. Enquanto que as argilas são as 

matérias-primas mais usuais para a obtenção dos aluminossilicatos, por exemplo, 

Al2(OH)4Si2O5 (CHATTERJEE, 2018; BYE, 2011). Após o aquecimento das matérias-

primas, o produto obtido (clínquer) é uma mistura grumosa contendo silício (Si), cálcio (Ca), 

ferro (Fe) e alumínio (Aℓ), que se encontram distribuídos em quatro compostos estáveis 

principais: alita (Ca3SiO5), belita (Ca2SiO4), aluminato de cálcio (Ca3Al2O6) e ferro-

aluminatos de cálcio (Ca2AℓFeO5) (GAGG, 2014; NEVILLE; BROOKS, 2012). A Tabela 

1 apresenta a faixa de valores da composição do cimento Portland comum em termos de 

óxidos. 

 

Tabela 1: Limites aproximados da composição de óxidos do cimento Portland 

Óxido Teor (%) 

CaO 60-67 

SiO2 17-25 

Aℓ2O3 3-8 

Fe2O3 0,5-6,0 

MgO 0,1-4,0 

Álcalis (Na2O e K2O) 0,2-1,3 

SO3 1-3 

Fonte: NEVILLE; BROOKS, 2012. 

 

A cadeia produtiva de cimento gera emprego e renda, porém também impactos ambientais 

negativos. Um exemplo é a extração de grandes quantidades de rocha calcária, que pode 

causar a extinção de espécies nas áreas próximas, destruição de áreas úmidas, poluição do 

ar por emissão de poeira e partículas poluentes, contaminação de águas superficiais e 

subterrâneas rasas, além de consumir quantidade significativa de água (WANG et al., 2018). 
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Uma forma de se minimizar os impactos ambientais pode ser por meio da utilização de 

resíduos gerados durante a manufatura de um produto como matéria-prima para a produção 

de um outro (CANBEK; SHAKOURI; ERDOĞAN, 2020; CHANG et al., 2020; GE et al., 

2020). Desta forma, pode-se avaliar a substituição das matérias-primas do clínquer por 

resíduos que possuam uma composição semelhante e verificar se o resultado obtido é 

satisfatório de forma que a substituição se torne aplicável na prática cotidiana. 

Exemplos de resíduos que podem ser candidatos a substituir os insumos para a produção 

de clínquer do cimento são: a casca do ovo, o lodo da anodização do alumínio, o lodo de 

vidro e o resíduo de abrasivo. 

Ovos de galinhas e outras aves são consumidos diariamente no mundo inteiro. Em 2013, 

foram consumidos mundialmente 73,8 milhões de toneladas de ovos no mundo, um consumo 

152% maior do que há trinta anos, em 1983. O Brasil se encontra entre os dez maiores 

produtores de ovos do mundo (FAO, 2015). Normalmente, são consumidas a clara e a gema, 

sendo a casca, juntamente com sua membrana, descartadas. A casca e a membrana 

representam aproximadamente 11% da massa total do ovo. De forma geral, a casca é 

composta por 94-97% em massa de carbonato de cálcio, 0,2-1% de fosfato de cálcio, 0,2-

1% de carbonato de magnésio, 2-4% de matéria orgânica e 0,1% de outras substâncias. A 

membrana possui, majoritariamente, matéria orgânica, contendo principalmente proteínas 

(BALÁŽ, 2018; BINICI et al., 2015; RIVERA et al., 1999). Pode-se perceber que a casca 

possui como principal componente o carbonato de cálcio, principal componente, também, 

da rocha calcária. 

A anodização do alumínio tem como função proteger o alumínio contra corrosão, reduzir 

de imperfeições superficiais oriundas de processos anteriores, elevar sua resistência à 

abrasão e aumentar o seu isolamento elétrico. Para isso, forma-se uma camada externa de 

óxido de alumínio (Aℓ2O3) ao redor do material de alumínio. Durante o processo de 

anodização, o alumínio é colocado em contato com produtos químicos como soluções de 

hidróxido de sódio, de ácido sulfúrico, entre outros. Entre cada etapa, o material é lavado 

com água para não levar impurezas para a etapa seguinte. Assim, durante o processo são 

gerados efluentes de natureza ácida e básica, de forma concentrada ou diluída. Esses 

efluentes são tratados para poderem ser descartados, gerando no fim do tratamento um 

efluente tratado líquido e um sólido (NUERNBERG, 2018; SPRICIGO, 2017; SARTOR, 

2006). O efluente sólido é chamado de lodo de alumínio anodizado ou lodo da anodização 

do alumínio (LAA). Esse resíduo, em massa seca, possui em sua composição, cerca de 58,2% 

em massa de Aℓ2O3, 3,6% de SiO2, 0,3% de Fe2O3, sendo o restante, em sua maioria, outros 

óxidos (SPRICIGO, 2017). 

Os vidros destinados ao uso na indústria civil podem passar pelo processo de acabamento 

de lapidação e polimento, sendo que água é usada para amenizar o atrito e a temperatura dos 

rebolos durante o processo. Essa água pode ser tratada e reutilizada no processo. Durante o 

tratamento são adicionados produtos químicos para a decantação das partículas de vidro 

desgastado. Depois de prensadas, as partículas de vidro desgastado dão origem ao resíduo 

sólido denominado lodo de vidro (LV) (ANTÔNIO, 2012). O lodo de vidro apresenta na sua 

composição, em média, 68% em massa de SiO2, 10% de CaO, 3% de Aℓ2O3, 0,35% de 

Fe2O3, além de outros compostos (GUIGNONE, 2017). 

Na indústria, uma técnica muito usada para o corte de materiais é o corte usando jato de 

água pressurizada com abrasivo. Essa técnica possibilita desde o corte de materiais 

delicados, como cerâmicas e vidros, até cortes de materiais mais pesados como aços e outros 

materiais ferrosos. Um tipo de abrasivo que pode ser utilizado é um pó proveniente de uma 
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rocha chamada almandina, sendo esse um material inerte. A almandina possui em sua 

composição, entre outros componentes, cerca de 36% em massa de SiO2, 30% de FeO, 20% 

de Aℓ2O3 e 2% de Fe2O3 (BERMUDES, 2018). Após o uso da água com abrasivo para o 

corte do material, o abrasivo pode ser separado da água e reutilizado tanto no mesmo 

processo por mais alguns ciclos ou em outros processos. 

Diante da relevância mundial, do significativo aumento da produção de cimento e da 

importância de se adotar o uso de resíduos de processos como insumos de outros para 

diminuir o impacto ambiental, seja do resíduo gerado ou da extração de recursos minerais, 

este trabalho tem como objetivo avaliar a possibilidade de produção de cimento a partir de 

diferentes resíduos e qual a combinação de resíduos mais adequada, sendo as combinações 

exploradas: mistura de casca de ovo com lodo de anodização de alumínio, mistura de casca 

de ovo com lodo de vidro e mistura de casca de ovo com abrasivo. 

 

2. Materiais e métodos 

 

2.1. Materiais 

 

As cascas de ovos foram doadas pela empresa Palmas Hotel & Spa (Governador Celso 

Ramos-SC). O lodo de alumínio anodizado foi doado pela empresa Hydro (Tubarão-SC). O 

lodo de vidro foi doado pela empresa Personal Glass (Palhoça-SC) e o abrasivo garnet foi 

doado pela empresa XEXEUMAR Metalúrgica Náutica (São José-SC). 

 

2.2. Métodos 

 

2.2.1. Preparo dos insumos 

 

Para o preparo da casca de ovo calcinada, as cascas dos ovos foram, primeiramente, 

colocadas em uma estufa a 100 ℃, por 24 horas. Depois, foram trituradas em um moedor de 

pedras e passadas em uma peneira com granulometria de 75 µm. Posteriormente, o material 

foi queimado usando-se um bico de Bunsen e, em seguida, tratado termicamente a 900 ℃, 

por 4 horas, em uma mufla. Após resfriar, uma amostra foi retirada para a realização da 

caracterização química e o restante armazenado para o uso no preparo dos corpos de prova. 

Tanto lodo de alumínio quanto o de vidro, após recebidos, ficaram em estufa, a 100 ℃, 

por três horas. Na sequência, foram destorroados com auxílio do moedor de pedras e 

peneirados usando-se a peneira de 75 µm. Uma amostra de cada lodo foi separada para a 

caracterização química e o restante armazenado para ser usado no preparo dos corpos de 

prova. 

O abrasivo garnet foi utilizado como recebido. 

 

taia_
Caixa de texto
202



  

 

 

 
    

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

2.2.2. Caracterização química dos insumos 

 

A amostra de casca de ovo foi enviada para o Laboratório de Química Ambiental e 

Instrumental (UNIOESTE Marechal Cândido Rondon) para a realização da caracterização 

por espectrometria de absorção atômica. 

As amostras do lodo de alumínio anodizado, do lodo de vidro e do abrasivo foram 

enviadas para o Laboratório de Desenvolvimento e Caracterização de Materiais (SENAI de 

Criciúma), onde foram submetidos a análise química por espectrometria de fluorescência de 

Raios-X e espectrometria de absorção atômica. Os ensaios foram realizados segundo PR-

CR-097, PRCR-098 e PR-CR-103. 

 

2.2.3. Preparo dos corpos de prova 

 

A casca de ovo calcinada foi misturada com resíduo (lodo de alumínio ou lodo de vidro 

ou abrasivo) e, depois, as misturas foram colocadas em cadinhos e levadas à mufla, a 1300 

℃, por 2 h. A proporção utilizada de cada insumo está apresenta na Tabela 2. As proporções 

foram elaboradas de forma que a composição química da mistura ficasse semelhante à do 

cimento Portland. 

 

Tabela 2: Composição dos cimentos 

 
Massa de casca de 

ovo calcinada (g) 

Massa do outro 

insumo (g) 

Cimento de COC e LAA 26,28 3,72 

Cimento de COC e lodo de vidro 25,82 4,18 

Cimento de COC e abrasivo 26,20 3,80 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Após retiradas da mufla, à cada mistura foi adicionado 92 g de areia com granulometria 

de 150 μm. Depois, foram adicionados 40 mL de água e as misturas foram colocadas em 

moldes com 50 mm de diâmetro. Passadas 24 h, os corpos de prova foram retirados dos 

moldes e submergidos totalmente em água por 7 dias. Finalmente, os corpos de prova foram 

retirados da água e encaminhados para o ensaio mecânico de compressão. 

 

2.2.4. Ensaio mecânico de compressão 

 

O teste mecânico de compressão foi realizado usando-se uma célula de carga de 5 kN em 

um equipamento de teste universal (EMIC DL-30000). Os corpos de prova foram 

submetidos a incrementos de pressão até a deformação plástica, à temperatura ambiente. 
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3. Resultados e discussão 

 

3.1. Caracterização química dos insumos 

 

As composições em termos de óxidos obtidos para a casca de ovo calcinada, o lodo de 

alumínio anodizado, o lodo de vidro e o abrasivo garnet são apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Composição em termos de óxidos para o lodo de alumínio anodizado, lodo de vidro e 

abrasivo garnet 

Óxido 
Casca de ovo 

calcinada (%) 

Lodo de 

alumínio 

anodizado 

(%) 

Lodo de vidro 

(%) 

Abrasivo 

garnet (%) 

CaO 70,75 0,29 8,1 1,50 

SiO2 - 0,48 64,75 35,00 

Aℓ2O3 - 66,16 3,38 21,00 

Fe2O3 - 0,24 0,31 31,00 

MgO 0,75 - 3,14 8,00 

Na2O - 1,32 12,28 - 

K2O - - 0,07 - 

SO3 - - - - 

P2O5 - 0,24 - 0,05 

TiO2 - - - 1,00 

MnO - - - 0,50 

Outras substâncias 29,17 31,27 7,97 1,95 

Total percentual 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Na Tabela 3, pode-se observar que a casca de ovo após ter sido calcinada, decompondo o 

CaCO3 em CaO e CO2, apresentou 70,75% de CaO. Também se nota que os três insumos 

possuem quantidades muito inferiores de óxido de cálcio quando comparados à esta 

quantidade na composição do cimento (60-67%), justamente por isso se faz necessária a 

adição da casca de ovo calcinada à mistura. A quantidade de SiO2 no cimento varia de 

17-25%, desta forma, nota-se o LAA apresentou uma quantidade inferior (0,48%) e o lodo 

de vidro e de alumínio quantidades superiores, 64,75% e 35,00% respectivamente. Em 

relação ao Aℓ2O3, o LAA e o abrasivo apresentaram quantidades de 66,16% e 21,00% 

respectivamente, enquanto o lodo de vidro apresentou o valor 3,38%, dentro do intervalo 

quanto comparado ao teor deste componente no cimento tradicional (3-8%). 

Quando comparado aos valores obtidos na literatura, nota-se que o LAA apresentou valor 

um pouco maior para o óxido de alumínio (58,2% na literatura) e menor valor para o óxido 

de silício (3,6% na literatura) (SPRICIGO, 2017). Já o lodo de vidro apresentou valor um 

pouco menor para o SiO2 (68%), para o CaO (10%) e praticamente igual para o Aℓ2O3 (3%) 

e para o Fe2O3 (0,35%) (GUIGNONE, 2017). A composição obtida para o abrasivo valor 

semelhante para o SiO2 (36%) e para o Aℓ2O3 (20%), porém valor bem superior para o Fe2O3 

(2%) (BERMUDES, 2018). 
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3.2. Composição dos cimentos 

 

A Tabela 4 mostra como ficou a composição dos cimentos após a mistura da casca de ovo 

calcinada com cada um dos outros insumos. 

 

Tabela 4: Composição em termos de óxidos para os cimentos produzidos a partir de casca de ovo 

calcinada e lodo de alumínio anodizado ou lodo de vidro ou abrasivo garnet 

Óxido 
COC + LAA 

(%) 

COC + lodo 

de vidro (%) 

COC + 

abrasivo 

garnet (%) 

Cimento 

(NEVILLE; 

BROOKS, 

2012) (%) 

CaO 62,00 62,00 62,00 60-67 

SiO2 0,06 9,03 4,42 17-25 

Aℓ2O3 8,21 0,47 2,65 3-8 

Fe2O3 0,03 0,04 3,91 0,5-6,0 

MgO 0,66 1,08 1,67 0,1-4,0 

Outras substâncias 29,05 27,37 25,35 - 

Total percentual 100,00 100,00 100,00 - 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A partir dos valores apresentados na Tabela 4 pode-se observar que todos os cimentos 

apresentaram valor de CaO dentro dos limites apresentados para o cimento tradicional. Isso 

aconteceu justamente porque as massas foram dimensionadas para que esse óxido estivesse 

dentro dos limites do cimento Portland comum e para que os cimentos dos diferentes 

resíduos tivessem a mesma quantidade desse óxido. 

Em relação à sílica (SiO2), todos os cimentos tiveram valores abaixo do limite inferior da 

quantidade presente no cimento tradicional. Para o Aℓ2O3, o cimento com LAA apresentou 

valor um pouco superior do limite superior do cimento tradicional enquanto os outros dois 

cimentos de resíduos apresentaram valores abaixo do limite inferior. Quanto ao Fe2O3, 

apenas o cimento com abrasivo apresentou valor dentro da faixa do cimento tradicional, 

enquanto os outros dois cimentos de resíduos apresentaram valores inferiores. 

Apesar de apresentar quantidades inferiores de alguns componentes quando comparados 

ao cimento Portland comercial, todas as misturas cimentícias testadas apresentaram a 

propriedade ligante que um material cimentício deve possuir, mantendo todo o corpo de 

prova unido. 

 

3.3. Ensaio mecânico de compressão 

 

A Figura 1 apresenta o resultado do ensaio de compressão para as três misturas. 
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Figura 1: Gráfico do ensaio mecânico de compressão para as três misturas cimentícias produzidas 

(Fonte: elaborado pelos autores) 

 

A mistura cimentícia que apresentou maior resistência foi a composta pela casca de ovo 

calcinada e lodo de anodização de alumínio, chegando praticamente a resistência de 0,18 

MPa. Em seguida, a mistura contendo casca de ovo calcinada e abrasivo apresentou 

resistência de 0,17 MPa. Por último, a mistura de casca de ovo calcinada com lodo de vidro 

teve resistência de 0,03 MPa. 

Também foi realizado um ensaio com um corpo de prova feito com o cimento 

Portland comercial submetido às mesmas condições de preparo das outras misturas 

cimentícias, sendo que a resistência máxima obtida para o cimento comercial foi de 10,82 

MPa. Comparando-se os valores dos resultados das misturas cimentícias de resíduos com o 

cimento comercial, nota-se que as resistências a compressão das misturas feitas com resíduos 

foram muito inferiores ao do preparo com cimento comercial, sendo a do lodo de anodização 

do alumínio e do abrasivo cerca de 60 vezes menor e a do lodo de vidro mais de 300 vezes 

menor. 

O resultado significativamente inferior à compressão das misturas cimentícias pode ter 

ocorrido devido ao fato de se ter pouco óxido de silício nos materiais, desta forma, a 

formação das fases alita (Ca3SiO5), belita (Ca2SiO4), responsáveis por dar resistência ao 

material (NEVILLE; BROOKS, 2012) fica prejudicada. Por outro lado, pode-se observar 

que a mistura que apresentou a maior resistência, o cimento com LAA, foi o que possui 

menor quantidade de óxido de silício e o que possui menor resistência foi o que possui a 

maior quantidade desse óxido. Talvez tal fenômeno possa ser explicado pela maior presença 

de óxido de alumínio no LAA. Apesar da formação do composto aluminato de cálcio 

(Ca3Al2O6) não influenciar diretamente a resistência do material, ela facilita a combinação 

do óxido de cálcio com a sílica (NEVILLE; BROOKS, 2012). 
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4. Conclusão 

 

A produção de cimento a partir de resíduos é interessante do ponto de vista ambiental, 

pois pode-se minimizar os impactos causados, por exemplo, pela exploração mineral das 

matérias-primas e utilização de resíduos de outros processos produtivos. As três misturas 

cimentícias produzidas a partir da casca do ovo calcinada e um dos três seguintes insumos: 

lodo de alumínio anodizado, lodo de vidro e abrasivo garnet apresentaram a propriedade 

ligante do cimento, porém com resistências à compressão muito inferiores à do cimento 

comercial: 0,18 MPa, 0,03 MPa e 0,17 MPa, respectivamente, sendo que o cimento 

comercial preparado e testado nas mesmas condições apresentou resistência à compressão 

de 10,82 MPa. Essa disparidade pode estar relacionada ao fato das misturas obtidas 

apresentarem quantidades inferiores de alguns componentes importantes na formação dos 

compostos que proporcionam ou auxiliam na formação da resistência do cimento. Desta 

forma, pode ser interessante adicionar quantidades suplementares desses óxidos, 

nomeadamente a sílica e o também óxido de alumínio. 
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Resumo 

Este artigo descreve a utilização de ferramentas de desenho digital 3D para o estudo 
conceptual da flexibilidade da conformação cerâmica através de moldes de gesso – moldes 
multi-peças com formas simples. Uma das estratégias principais do eco-design é fazer mais 
com menos. Esta estratégia evidencia-se nas principais conclusões deste estudo na medida 
em que é possível diversificar a conformação industrial de produtos cerâmicos utilizando 
menos materiais consumíveis para a materialização das respetivas ferramentas moldantes: 
moldes de gesso. Tal facto reduz quer os custos produtivos diretos quer indiretos (custos de 
armazenagem de ferramentas moldantes), fatores que contribuem para a própria 
sustentabildade em geral. Estes resultados perspetivam, ainda, a extrapolação com vantagem 
dos princípios dos moldes multi-peças para outros sistemas de conformação cerâmica 
diferentes do enchimento de moldes de gesso, que também envolvam moldes como 
ferramentas de conformação industrial. 
 
Palavras-chave: Cerâmica; Moldes de gesso; Enchimento; Conformação; Sustentabilidade 

 

Abstract 

This article describes the use of 3D digital design tools for the conceptual study of the 
flexibility of ceramic conformation through plaster molds - multi-piece molds. One of the 
main eco-design strategies is to do more with less. This strategy is evidenced in the main 
conclusions of this study as it is possible to diversify the industrial conformation of 
ceramic products using less consumable materials for the materialization of the respective 
molding tools: plaster molds. 
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This fact reduces both direct and indirect production costs (storage costs for molding 
tools), factors that contribute to sustainability in general. These results also allow the 
extrapolation with advantage of the principles of multi-piece molds to other ceramic 
forming systems other than plaster mold filling, but which also involve molds as industrial 
forming tools. 

 

Keywords: Ceramics; Plaster molds; Slip Casting; Molding; Sustainability 

 

1. Introdução  
 

A disciplina de Design e Desenvolvimento Sustentável tem como proposta fomentar nos 
alunos a inclusão dos conceitos da sustentabilidade descritos em Manzini e Vezolli (2012), 
abordando as ramificações econômica, social e ambiental no âmbito da sustentabilidade 
(modelo ESA). Atualmente há de considerar o fator cultural inserido neste contexto, com 
alguns autores relacionando-o à questão social e outros colocando-o à parte.  

Neste trabalho aqui apresentado, discute-se a aplicação do programa (solidworks) no 
estudo da inovação do processo de enchimento de moldes de gesso com barbotinas cerâmicas 
nomeadamente pela proposta da introdução de moldes multi-peças. Esse processo mostra-se 
em acordo com as diretrizes propostas pelo modelo ESA, com a inclusão da sustentabilidade 
no âmbito do projeto. 
 

2. Fundamentação teórica  
 

De acordo com Shackelford (2008), as cerâmicas representam uma família diversificada 
de materiais para construção, cujo termo está associado a materiais predominantemente 
cristalinos. Os Silicatos são exemplos econômicos do grupo, e muito abundantes, usados em 
diversos produtos de consumo e industriais.  

Ainda de acordo com o referido autor, as cerâmicas podem ser conformadas por vários 
processos, dentre os quais a fundição por fusão e suspensão são as mais comuns. A suspensão 
é uma mistura de argila e água queimada em um processo semelhante a metalurgia do pó. 
Os processos de sinterização e HIP são mais modernos e industrializados. O autor apresenta 
uma tabela resumo dos principais processos de fabricação de cerâmicas e vidros, mostrado 
na tabela 1.  

O enchimento de moldes de gesso com barbotinas é um dos principais processos 
industriais cerâmicos de conformação. Tal processo é compatível com a produção de peças 
com formas complexas normalmente ocas. Os moldes podem ser constituídos por várias 
partes (tacelos) em gesso encaixados através de sistemas de união macho/femea designados 
malhetes. O gesso apresenta a particularidade de ser poroso (porosidade capilar) e absorver 
para o interior da sua estrutura a água que faz parte das barbotinas cerâmicas. (ASHBY & 
JOHNSON, 2011). 

 
 
 

taia_
Caixa de texto
210



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

Tabela 1. Principais processos de fabricação para cerâmicas e vidros. Fonte: Shackelford (2008)  
 

 
 
À medida que a água vai sendo absorvida por capilaridade para o interior do gesso, a 

componente sólida (mistura de matérias-primas cerâmicas) da barbotina vai-se acumulando 
à superfície do gesso, criando uma certa espessura de parede, que varia com a raíz quadrada 
do tempo, originando a conformação da peça. Ao fim de algum tempo, ou através de secagem 
forçada dentro dos moldes de gesso, as paredes das peças conformadas vão retraindo, 
favorecendo a desmoldagem das peças de cerâmica conformadas do próprio molde gesso. 
No fim de cada processo de conformação, a água que ficou dentro do molde, é evaporada 
por secagem e o molde regressa a uma nova etapa de conformação.  

Ao fim da conformação de um certo número de peças, os moldes são retirados de 
produção, porque sofrem alterações na sua microestrutura interna e deixam de criar 
condições de reprodutibilidade de processo. 

As barbotinas são misturas de água com as misturas das várias matérias primas que 
constituem cada tipo de pasta cerâmica e com alguns aditivos que permitem controlar a 
reologia destas suspensões, entre outras propriedades. Por norma cada molde (mesmo que 
constituído por vários tacelos) conforma uma única peça e como este é um processo muito 
usado em todas as industriais cerâmicas, cada empresa tem uma grande quatidade de moldes 
o que requer um grande investimento para stockagem destas ferramentas.  

Hoje através de diferentes programas avançados de desenho 3 D é possível realizar 
estudos concetuais de alteraçao ou inovação de práticas ao nível dos processos de produção 
industrial. 

3. Desenvolvimento do Projeto 
 
Nesta fase do trabalho apresentam-se os desenhos 3D dos vários tacelos, figuras 1 a 8, do 
molde completo, figura 9, e de várias combinações possíveis entre tacelos, figura 10. As 
figuras dos vários tacelos e do molde demonstram a compatibilidade da montagem entre eles 
através do sistema de malhetes e a figura 10 demonstra conceptualmente a flexibilidade 
produtiva através dos moldes multi-peças proposto neste trabalho. Neste caso concreto de 
estudo, as linhas de junta entre tacelos integram superfialmente a estética dos próprios 
produtos, mas se assim não fosse, poderiam ser eliminadas na etapa de acabamentos do 
processo cerâmico através de esponjagem. 
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Figura 1 – Tacelo base. Fonte: própria 

 
Conforme explicitado na figura 2, uma das características princiais do projeto é a 

possibilidade do tacelo base se encaixar em qualquer outro tacelo do molde, mantendo-se 
estável pelos quatro furos. A operação de chanfro foi realizada para garantir maior vida útil 
ao tacelo. 

 
Figura 2 – Características técnicas do tacelo base. Fonte: própria.  

 
O tacelo 1 mostrado na figura 3 e detalhado na figura 4 apresenta dimensões menores. 

Também é chanfrado e possui malhetes positivos e negativos para proporcionar um perfeito 
encaixe.  

 

 
Figura 3 – Tacelo 1. Fonte: própria. 
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Figura 4 – Características técnicas do tacelo 1. Fonte: própria.  

 
 O tacelo 2 tem dimensões intermediárias e apresenta as mesmas características 
construtivas do demais.  
 

 
Figura 5 – Tacelo 2. Fonte: própria. 
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Figura 6 – Características técnicas do tacelo 2. Fonte: própria.  

 
Completando o conjunto, o tacelo 3 apresenta as maiores dimensões. Na figura 9 

pode-se ver o conjunto todo, com a disposição dos tacelos. Na figura 10 pode-se observar 
alguns exemplos de montagem, que demonstra a versatilidade do produto final.  

 
Figura 7 – Tacelo 3. Fonte: própria. 

 

 
Figura 8 – Características técnicas do tacelo 3. Fonte: própria.  
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Figura 9 – Vistas da montagem do molde completo. Fonte: própria.  

 
 

 
Figura 10 – Exemplos de montagem entre diferentes tacelos. Fonte: própria.  

 

4. Conclusões e propostas de futuros trabalhos 
 

É possível utilizar ferramentas de desenho digital 3D para o estudo conceptual da 
flexibilidade da conformação cerâmica através de moldes de gesso – moldes multi-peças.  

Os moldes multi-peças permitem “fazer mais com menos” que é uma estratégia do eco-
design. Neste sentido, é possível flexibilizar a conformação industrial de produtos cerâmicos 
produzindo uma maior diversidade de produtos utilizando menos materiais consumíveis para 
a materialização das respetivas ferramentas moldantes: moldes de gesso. 
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A proposta de utilização de moldes multi-peças, para além de requerer menos 
consumíveis para alargar o portefólio de produtos de uma empresa (redução dos custos 
diretos produtivos), também pode reduzir acentuadamente as necessidades de investimento 
em espaços não produtivos e de stockagem com efeito sobre a própria sustentabilidade 
industrial. Entretanto pretende-se aplicar este estudo a peças cerâmicas com formas mais 
complexas e materializer as peças desenhadas virtualmente. 
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Resumo 

Este artigo abrange estudo e análise sobre a utilização de jogos didáticos como recurso motivador e 

de aprendizagem nas disciplinas de tecnologia da arquitetura, com alunos do 1º ano de Arquitetura e 

Urbanismo da UFPR, disciplinas Materiais de Construção I e II. O objetivo geral é desenvolver o 

pensamento científico e à iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do curso, além de 

implementar e oferecer aos docentes novas ferramentas para o ensino em salas de aula. Além disso, 

analisar a influência de jogos em sala de aula como reforço ao aprendizado, com verificação 

qualitativa dos métodos. A metodologia foi desenvolvida pelos alunos, monitores e bolsistas de 

iniciação científica, desde a confecção e montagem até a aplicação prática, com registros e análises. 

O estudo contribuiu consideravelmente à iniciação científica dos alunos de graduação, melhorou o 

aproveitamento do conteúdo ministrado, traduzidos em interesse pelo assunto e resultados finais, 

enquanto foram incluídas e consolidadas inovadoras ferramentas para práticas de ensino.  

 

Palavras-chave: Tecnologia da Arquitetura; Ensino; Material Didático; Jogos 

 

Abstract 

This paper covers study and analysis on the use of educational games as a motivational and learning 

resource in the disciplines of architecture technology, with students from the 1st year of Architecture 
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and Urbanism at UFPR, in the disciplines of Construction Materials I and II. The general objective 

is to develop scientific thinking and research initiation for undergraduate students of the course, in 

addition to implementing and offering teachers new tools for teaching in classrooms. In addition, to 

analyze the influence of games in the classroom as a reinforcement to learning, with qualitative 

verification of the methods. The methodology was developed by students, monitors and scholarship 

holders, from preparation and assembly to practical application, with records and analysis. The 

study contributed considerably to the undergraduate students' scientific initiation, improved the use 

of the contente taught, translated into interest in the subject and final results, while innovative tools 

for teaching practices were included and consolidated. 

 

Keywords: Architecture Technology; Teaching Courseware; Games 

 

1. Introdução 

 

Uma aprendizagem de sucesso, atualmente, depara-se com muitos desafios. A sociedade, 

caracterizada como digital e em rápida mudança necessita que se alterem métodos, se criem 

momentos pedagógicos dinâmicos, motivadores e ajustados à realidade educativa. O aluno 

cresce sem preparação para enfrentar um futuro que não se apresenta fácil, que se rodeia de 

problemas a serem resolvidos e que, sem capacidade de refletir, de problematizar, de 

solucionar, talvez não encontre a devida integração. Com momentos e espaços diferentes, 

mais ambiciosos, mais rápidos, mais intensos e exigentes, o professor no século XXI precisa 

assumir que o conhecimento e os alunos se transformam a uma velocidade maior e que o 

esforço também deverá acompanhar este desenvolvimento. 

Conforme Lira (2016), o modelo de educação atual já conta com a interferência de 

tecnologias diversas, que podem ser facilitadoras de aprendizagem. E como uma das 

finalidades da educação é a humanização do homem, aos estudantes é direcionado um papel 

mais social, o que leva os professores a analisarem as aulas de maneira crítica, verificando 

sua capacidade de produzir conhecimento de fato. Metodologidas precisam ser 

aperfeiçoadas, de forma a permitir um bom aproveitamento das possíveis formas de 

comunicação entre professores e alunos e de forma a centralizar a educação no aluno, 

especificamente. A tecnologia pode ser grande parceira nesse sentido, oferecendo inúmeras 

possibilidades. 

Para Cavalcante e Silva (2008), os modelos didáticos permitem a experimentação, o que, 

por sua vez, conduzem os estudantes a relacionar teoria (leis, princípios, etc.) e a prática 

(trabalhos experimentais). Isto lhes propiciará condições para a compreensão dos conceitos, 

do desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes, contribuindo, também, para 

reflexões sobre o mundo em que vivem. 

Como forma de desenvolver competências que permitam ao aluno lidar com o 

conhecimento cientifico transmitido pelos professores a algo palpável e de fácil abstração, 

ressalta-se que as metodologias usadas pelo professor conduzam ao desenvolvimento em 

que o teórico esteja ligado ao modelo ou jogo didático utilizado, ou seja, que este venha 

como facilitador de aprendizado e não seja visto como apenas uma atividade para diversão. 
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Esta prática exige flexibilidade do docente, pois este deve, além de estar preparado com 

conteúdo, direcionar as etapas de execução desta atividade aos seus alunos. 

Almeida (2003) enuncia que o rendimento dos estudantes vai além das expectativas 

quando se trabalha de forma interativa e participativa, contextualizando sempre que possível. 

O envolvimento dos alunos nas atividades didáticas através do uso de modelos 

tridimensionais e ilustrações são responsáveis pela melhora na capacidade de adquirir e 

guardar informações em comparação com métodos tradicionais. Esta visão de educação 

implica a adoção de metodologias ativas, que mobilizem a experiência e o interesse dos 

alunos. Para Spaulding (1992), é necessário repensar todo o processo através do qual os 

alunos aprendem com vontade, motivados, curiosos, com satisfação, com intenções e 

expectativas. O desejo e a vontade de aprender são talvez os mais importantes alicerces da 

aprendizagem e do desenvolvimento humano, por isso é fundamental que escola e 

professores criem um ambiente de aprendizagem motivador, pois a relação entre a motivação 

e o desempenho é recíproca.  

Assim, cabe aqui analisar a aprendizagem que atualmente se faz em Arquitetura e 

Urbanismo e aquela que se poderia fazer, dado o valor formativo dos processos de que 

atualmente se dispõe, e os recursos didáticos que poderiam ser caracterizados como 

inovadores, traduzidos na seguinte questão: “Os jogos, como alternativa didática, 

influenciam a prática pedagógica do professor e, consequentemente, o aprendizado dos 

alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo?” 

Neste contexto, e como justificativa, este artigo se propôs a estudar e analisar a utilização 

de jogos didáticos como recurso motivador e de aprendizagem nas disciplinas de tecnologia, 

com alunos do 1º ano do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do 

Paraná, turmas TA 132 - Materiais de Construção I e TA 133 - Materiais de Construção II, 

que fazem parte do núcleo de disciplinas obrigatórias e presenciais da matriz curricular. É 

um trabalho complementar a um projeto de pesquisa engajado aos mesmos objetivos, na 

tentativa de se melhorar o aproveitamento escolar dos alunos por meio de alternativas 

didáticas, a partir de jogos desenvolvidos e implementados em sala de aula, de forma a 

colaborar com essa nova mentalidade de educação. As disciplinas devem centrar a 

aprendizagem na procura de informação, na observação, na tomada de decisão, no 

desenvolvimento de atitudes críticas, no trabalho individual e em grupo. 

A aplicação de jogos e a análise de suas consequências foi debatida pela equipe envolvida 

(professora, alunos matriculados, monitores e alunos de iniciação científica) visando 

possibilitar a iniciação voltada à pesquisa e o desenvolvimento do pensamento científico dos 

mesmos, de forma a aumentar o aprendizado de conteúdo das disciplinas relacionadas aos 

jogos e implementar, testar e oferecer aos docentes novas ferramentas para o ensino em salas 

de aula. Desta forma, o presente artigo teve como objetivo geral desenvolver o pensamento 

científico e à iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UFPR, especificamente nas disciplinas TA 132 - Materiais de Construção I e 

TA 133 - Materiais de Construção II. Além disso, implementar e oferecer aos docentes novas 

ferramentas para o ensino em salas de aula. Os objetivos específicos foram analisar a 

influência do uso de jogos nas aulas do curso de Arquitetura e Urbanismo; incentivar a 

participação dos estudantes de graduação em projetos de pesquisa, estimulando o aumento 

da produção científica no curso; reforçar o aprendizado de conteúdo das disciplinas 
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envolvidas nos jogos e, por fim, verificar métodos de análise qualitativa que sejam capazes 

de medir a eficácia da aplicação dos jogos em sala de aula. 

 

2. Revisão bibliográfica 

 

Segundo Farias (2004), “Os procedimentos didáticos, nesta nova realidade, devem 

privilegiar a construção coletiva dos conhecimentos mediada pela tecnologia, na qual o 

professor é um partícipe proativo que intermedia e orienta esta construção”. Assim, é 

importante e enriquecedor para as aulas que o professor faça uso de métodos facilitadores 

em suas práticas que possibilitem o trabalho em equipe e compartilhamento de 

conhecimentos por todos, com uso de algo que está cada vez mais inserido no cotidiano dos 

alunos, as tecnologias. 

Kubata et al (2011) abordam a mesma problemática: 

A postura do professor em sala de aula, bem como suas artimanhas em articular o conteúdo 

teórico a ser ensinado com atividades mais dinâmicas e uma abordagem moderna são, sem 

dúvida, pontos de partida para a solução de problemas em sala de aula, tanto no sentido 

disciplinar (comportamento do aluno) quanto no índice de rendimento de conteúdos que serão 

aproveitados pelo estudante. 

Desta forma e voltando-se a abordagem para o curso de Arquitetura e Urbanismo, o 

desenvolvimento dos jogos foi baseado em autores reconhecidos por seus estudos voltados 

ao comportamento dos jogadores, como aos jogos em si, como ferramenta orientadora e 

educadora. São eles Johan Huizinga em Homo Ludens: o Jogo como Elemento da Cultura, 

1999; Mihaly Csikszentmihalyi em Flow: the Psychology of Optimal Experience, 1990;  

Marc Prensky em Aprendizagem baseada em jogos digitais, 2012; Jeremy Gibson em 

Introduction To Game Design, Prototyping and Development, 2015; Clark Abt em Serious 

Games, 1972; Roger Caillois em Os Jogos e os Homens: a Máscara e aVertigem, 2017; Lev 

S. Vygotsky em A Formação Social da Mente: O Desenvolvimento dos Processos 

Psicológicos Superiores, 1999; João Mattar - Games em Educação: Como os Nativos 

Digitais Aprendem”, 2009; Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários 

à Prática Educativa”, 1996; Bonwell e Eison - Active Learning: Creating Excitement in the 

Classroom”, 1991; Ralf Dörner, Michael Kickmeier-Rus, Maic Masuch e Katharina Zweig 

- Entertainment Computing and Serious games, 2015 e Romero Tori em Educação sem 

Distância: as Tecnologias Interativas na Redução de Distâncias em Ensino e Aprendizagem, 

2010. 

 

3. Metodologia 

 

O trabalho foi do tipo aplicado com experimentação do uso de jogos como alternativa 

didática em sala de aula. De caráter exploratório e qualitativo, usou-se de critérios e técnicas 

legais para análise da prática. Além disso, foi pautada em referências bibliográficas, a partir 

da coleta de informações em textos, livros, artigos e demais materiais de caráter científico.  
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As atividades foram desenvolvidas nas dependências e com a infraestrutura do Campus 

Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, dos quais salas de aula, sala de 

reuniões, gabinetes e maquetaria. Contou com a participação ativa dos estudantes de 

graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo (alunos regulares matriculados, bolsistas de 

iniciação científica e monitores) cursantes ou concluíntes das disciplinas TA 132 – Materiais 

de Construção I  e TA 133 – Materiais de Construção II, durante o ano de 2019. Assim, o 

número de envolvidos da comunidade universitária foi de aproximadamente 140 pessoas. 

Para o cumprimento dos objetivos propostos e na tentativa de se avaliar se os jogos, 

enquanto alternativa didática, podem influenciar (positivamente) a prática pedagógica do 

professor e, consequentemente, o aprendizado dos alunos do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, a metodologia aplicou o desenvolvimento dos jogos com o apoio do alunos em 

sala de aula, desde sua confecção e montagem até sua aplicação prática propriamente dita. 

Compreendeu as seguintes etapas básicas: 

a) Seleção do tipo de jogo – foi escolhido o jogo de tabuleiro, com peões, cartas e dado 

numérico, feito a partir de perguntas e respostas elaboradas pelos alunos acerca do conteúdo 

da disciplina. 

b) Criação e confecção do formato básico para uso em sala de aula – os alunos de 

iniciação científica e monitores da disciplina foram encarregados de formatar o jogo, com 

definição do padrão de cores e diagramações. 

c) Desenvolvimento de pesquisa bibliográfica – paralelamente ao contéudo teórico 

ministrado pela professora em sala de aula, os alunos fizeram pesquisas bibliográficas 

complementares às leituras recomendadas, para reforço do seu repertório e futuro bom êxito 

quando na realização do jogo. 

d) Definição do conteúdo do jogo – as cartas de perguntas e respostas e todos os itens 

do jogo foram definidos pelos alunos de iniciação científica e pelos alunos matriculados nas 

disciplinas de Materiais de Construção I e II no ano de 2019. Foram revisados, corrigidos, o 

conteúdo adaptado e, só após a aprovação da professora, passaram a ser confeccionados. 

e) Aplicação dos jogos – foram implementados nas salas de aula, com seu andamento 

observado e registrado. Cada jogo contou com a participação de aproximante 30 alunos 

jogadores, realizado em três momentos diferentes. 

f) Registro e análise dos resultados da aplicação dos jogos – todo o desenvolvimento 

da pesquisa e da aplicação dos jogos foi registrado e compilado por meio de fichas, fotos, 

tabela que serviram de análise e para avaliação de sua eficácia como ferramenta 

metodológica.  

g) Documentação científica dos resultados da experimentação – ao final da aplicação 

dos jogos, as alunas de iniciação científica procederam à confecção de textos científicos 

(resumos, artigos, relatórios) para participação em eventos científicos (congressos, 

seminários, etc.). 

 

3.1 Jogo de tabuleiro – Módulo I Alvenaria e Concreto 
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Aplicado no primeiro semestre de 2019 para a turma TA 132 – Materiais de Construção 

I com conteúdo específico relacionado a dois tópicos principais da disciplina: Alvenaria 

convencional e Princípios básicos do concreto. A figura 1 mostra a imagem título do jogo, a 

figura 2, exemplos de perguntas elaboradas pelos alunos sobre os assuntos abordados. 

 

Figura 1: Imagem título do jogo. Fonte: elaborada pelas autoras. 

 

  

Figura 2: Exemplos de perguntas do jogo. Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

O kit do jogo foi composto por 1 tabuleiro, 6 peões, 1 dado, 7 crachás numéricos de cada 

cor (para identificação das equipes), 240 cartas com as questões (120 perguntas e 120 

respostas) elaboradas pelos alunos, 12 cartas de ajuda – SOS. 

As regras do jogo foram ditadas no início da partida, enfocando o objetivo principal: os 

jogadores, a partir do conhecimento prévio estudado na disciplina, deveriam responder às 

perguntas, seguirem pelas casas do tabuleiro e à medida dos erros e acertos, que chegassem 

ao centro, completando uma volta completa. A equipe que completasse primeiro este 
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percurso, sairia vencedora do desafio. A figura 3 ilustra a aplicação do jogo, a carta da 

pergunta da vez sendo apresentada a todos por meio de projetor multimídia. 

 

 

Figura 3: Aplicação do jogo e apresentação de uma pergunta. Fonte: elaborada pelas autoras. 

 

A turma de 60 alunos foi dividida em dois grupos menores e assim, o jogo aconteceu duas 

vezes em momentos diferentes (figura 4). Ao grupo vencedor foi emitido um certificado de 

participação, simbólico, que também contribuiu para acirrar a disputa além do prêmio em si, 

a satisfação de serem vencedores a partir da simples revisão e acerto das questões. 

 

  

Figura 4: Turmas A e B Materiais de Construção I – 2019/1. Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

3.2 Jogo de tabuleiro – Módulo II Wood Frame e Light Steel Frame 

 

Aplicado no segundo semestre de 2019 para a turma TA 133 – Materiais de Construção 

II com conteúdo específico relacionado a dois tópicos principais: Princípios de Wood Frame 

e Princípios de Light Steel Frame. Didaticamente houve evolução na diagramação e parte 
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gráfica de todo o material do jogo. Por iniciativa das estudantes de iniciação científica, foi 

proposto um novo design (figura 5), com logo próprio de identificação e personalização de 

todos os componentes. Para que houvesse maior aproximação visual e cultural pelos alunos 

de arquitetura foram escolhidas as cores primárias, amarelo, vermelho e azul como 

referência ao pintor modernista Piet Mondrian, que muito as utilizava em suas obras quando 

no período conhecido por Neoplasticismo. Assim, foram confeccionados novo tabuleiro, 

dado, peões, certificado de participação aos vencedores e também novas cartas (figura 6) 

que, antes transmitidas via projetor multimídia, foram remodeladas, impressas e dispostas 

junto ao tabuleiro durante a experiência. 

Poucas regras foram modificadas com relação ao jogo anterior. Na modalidade II as cartas 

de azar ou sorte ficaram dispostas já no tabuleiro, bem como aquelas que permitiriam às 

equipes avançar (casas das escadas) ou retroceder (casas baldes de tinta) no jogo. As cartas 

de ajuda - SOS, sendo duas por equipe, passaram a permitir que todos os jogadores da equipe 

auxiliassem o jogador da rodada. A figura 7 apresenta os jogadores após a prática, com os 

vencedores certificados. 

 

 

Figura 5: Nova interface do jogo, cores primárias. Fonte: elaborado pelas autoras. 
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Figura 6: Frente e verso das cartas. Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

 

Figura 7: Turma de Materiais de Construção II – 2019/2. Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

4. Resultados 

 

4.1 Gastos e orçamento inicial 
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Uma das preocupações iniciais do estudo foi com relação ao orçamento e custo total dos 

componentes dos jogos. Não poderia ser dispendioso, uma vez que deveria se consolidar 

como ferramenta didática de um curso ofertado em escola pública. Um jogo caro não se 

sustentaria, certo de que o curso de Arquitetura e Urbanismo já é conhecido pelo grande 

gasto com materiais diversos em quase todas as disciplinas. Assim, a proposta sempre foi 

gastar o mínimo possível e utilizando a criatividade de todos os envolvidos.  

A estimativa de custos preliminar apresentava um valor de aproximadamente R$ 1.000,00 

(Mil Reais) envolvendo gastos com tabuleiros, cartas, impressões, peões, dados, etc., porém, 

conforme demonstra a tabela 1, os valores ficaram bem inferiores ao esperado, 

demonstrando o engajamento da equipe de pesquisa em explorar ao máximo os recursos 

disponíveis e a criatividade e habilidade dos alunos de Arquitetura e Urbanismo. 

 

Item Valor  previsto (R$) Valor gasto (R$) 

Montagem de dois tabuleiros 200,00 39,00 

Impressão e montagem das cartas 300,00 
 

60,00 

Peões, dados e demais elementos 50,00 35,00 

Embalagem para cada jogo 30,00 10,00 

Outras impressões, cópias 5,00 110,00 

Total de despesas 940,00 254,00 

 

Tabela 1: Custos previstos e total gasto na confecção dos jogos 

 

4.2 Formulário de avaliação qualitativa 

 

Dando continuidade ao trabalho e a fim de ser verificada a eficácia do jogo como 

ferramenta metodológica, foi criado um formulário, disponibilizado online e mandado via e-

mail após a realização do jogo, ao qual os participantes puderam avaliar sua participação e 

o jogo em si, respondendo às afirmações criadas pelas equipe de estudo, com respostas 

variando no nível “Discordo bastante” ao nível “Concordo bastante”. As reflexões de cunho 

qualitativo foram as seguintes: 1- O design do jogo é atraente (interface e objetos: cartas, 

tabuleiros, peões, etc); 2- Houve algo interessante no início do jogo que capturou minha 

atenção; 3- A variação (de forma, conteúdo ou de atividades) ajudou a me manter atento ao 

jogo; 4- O conteúdo do jogo é relevante para os meus interesses; 5- O formato do jogo está 

adequado ao meu jeito de aprender; 6- Ao jogar as etapas senti confiança de que estava 

aprendendo; 7- Estou satisfeito porque sei que terei oportunidades de utilizar na prática 

coisas que aprendi com o jogo; 8- É por causa do meu esforço pessoal que consigo avançar 

no jogo; 9- Temporariamente esqueci das minhas preocupações do dia-a-dia, fiquei 

totalmente concentrado no jogo; 10- Eu não percebi o tempo passar enquanto jogava, quando 

vi o jogo acabou; 11- Me senti mais no ambiente do jogo do que no mundo real, esquecendo 

do que estava ao meu redor; 12- Pude interagir com outras pessoas durante o jogo; 13- Me 

diverti junto com outras pessoas; 14- O jogo promove momentos de cooperação e/ou 
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competição entre as pessoas que participam; 15- O jogo evolui num ritmo adequado e não 

fica monótono – oferece novos obstáculos, situações ou variações de atividades; 16- Este 

jogo é adequadamente desafiador para mim, as perguntas não são muito fáceis nem muito 

difíces; 17- Quando interrompido, fiquei desapontado(a) que o jogo tivesse acabado 

(gostaria de jogar mais); 18- Eu recomendaria este jogo para meus colegas; 19- Gostaria de 

utilizar este jogo novamente; 20- O jogo contribuiu para a minha aprendizagem na disciplina; 

21- O jogo foi eficiente para minha aprendizagem, em comparação com outras atividades da 

disciplina; 22- A experiência com o jogo vai contribuir para meu desempenho na vida 

profissional; 23- Atribua uma nota de 1 a 5 para seu nível de conhecimento antes e depois 

do jogo; 24- Cite três pontos positivos (ou fortes) da experiência; 25- Cite três pontos 

negativos (ou fracos) da experiência; 26- Como o jogo poderia melhorar? Dê-nos sugestões!. 

O link https://docs.google.com/forms/d/1FU_8QiG68fcwZ-W3ftnBlAVs8m61e-zU8q-

ShOpVUL4/edit para o formulário de avaliação está atualmente disponível, porém 

inabilitado para novas respostas. Do universo de jogadores que responderam ao formulário 

de avaliação e de acordo com suas percepções, tem-se a seguir, os principais resultados. 

Quanto ao jogo e sua interface: 90,9% deles acharam o design do jogo atraente e de 

conteúdo relevante para o aprendizado; 36,4% consideraram o jogo interessante desde o 

início; 54,5% avaliaram importante a variação de forma, conteúdo e atividades durante o 

jogo; 45,5% consideraram o formato adequado ao seu método de aprender; 72,7% 

concentraram-se completamente no jogo e esqueceram-se de outras preocupações; 54,5% 

não perceberam o tempo passar enquanto jogavam; 72,7% sentiram-se estimulados a 

interagir com outras pessoas ao jogar; 90,9% disseran que se divertiram e que a prática 

promoveu momentos de cooperação e/ou competição amigável; 63,6% avaliaram que o jogo 

não é monótono e evoluiu num ritmo adequado, com obstáculos e boas variações de 

atividades; 45,5% consideraram o jogo desafiador enquanto 9,1%, pouco desafiador; 54,5% 

ficaram desapontados quando o jogo acabou e gostariam de continuar; 54,5% recomendaria 

a prática para outros colega e o jogariam novamente, para aprender mais. 

Quanto à sua auto-avaliação enquanto aluno, ou seja, seu nível de aprendizagem a partir 

da experiência do jogo: 45,5% ficaram satisfeitos por saber que teriam oportunidade de 

utilizar, na prática, o que conseguiram assimiliar; 72,8% dos alunos sentiram confiança de 

que estavam aprendendo durante as etapas do jogo; 54,5% acreditam que conseguiram 

avançar no jogo devido ao seu esforço pessoal na disciplina; 63,6% consideram que o jogo 

contribuiu para a aprendizagem na disciplina e que foi eficiente quanto ao seu desempenho 

em outras disciplinas. Numa escala de 1 a 5, 54,5% dos alunos consideravam seu  

conhecimento acerca do conteúdo da disciplina antes do jogo como nível 3, após o jogo, 

81,8% consideraram para passaram para o nível 4 de compreensão do conteúdo. 

Quanto às médias finais globais, os dados da tabela 2 mostram que houve um aumento de 

3,87% (3,24 pontos) no índice de aproveitamento no comparativo entre as turmas de TA 133 

- Materiais de Construção II, de 2018/2 para 2019/2, turmas estas em que são ministrados os 

mesmos conteúdos. A verificação do índice de aproveitamento para a disciplina TA 132 - 

Materiais de Construção I poderá ser identificada quando o jogo for replicado em 2020/1, 

porém, a média final global obtida já na primeira experiência, em 2019/1, de 95,13 pontos 

num total de 100, é considerada bastante satisfatória. 
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Turma Nº de alunos Ano Média Global 

TA 133 Materiais de Construção II 62 2018/2 83,58 

TA 132 Materiais de Construção I 61 2019/1 95,13 

TA 133 Materiais de Construção II 62 2019/2 86,82 

 

Tabela 2: Quadro comparativo médias finais globais turmas 2018 e 2019 

 

Quanto à toda experiência integralmente, os principais pontos positivos apontados foram 

a competitividade; a forma de aprendizagem com prática e reforço do conteúdo; e a interação 

saudável entre os participantes. Os principais pontos negativos foram o fato do jogo ser 

realizado apenas uma vez durante o semestre; a necessidade de equiparação no nível de 

dificuldade das perguntas e respostas – por terem sido elaboradas pelos próprios alunos, 

claramente de níveis de aprendizado diferente, houve perguntas muito fáceis e outras muito 

difíceis – as quais não poderiam ser descartadas, como regra do próprio jogo; o fator 

sorte/azar, ao se jogar o dado, fez com que alguns se sintessem “injustiçados” ao tirarem 

sempre número pequeno enquanto outros competidores tiravam números maiores. Porém, 

avançar ou recuar era possível à medida dos erros e acertos de cada integrante e de cada 

equipe. 

 

5. Considerações finais 

 

De acordo com os resultados obtidos e expostos acima, chega-se ao final da pesquisa com 

satisfação pelo seu bom êxito. Entende-se que o experimento foi valioso pela sua 

contribuição ao aprendizado dos alunos de graduação. Estes tiveram melhores índices de 

aproveitamento nos resultados finais da disciplina, traduzidos pela média global da turma, 

em comparação àquela de turmas anteriores, quando não houve a prática com os jogos 

didáticos; mostraram-se mais interessados em aprender e jogar novamente, como forma de 

continuar aperfeiçoando seu desenvolvimento e crescimento intelectual; pediram 

explicitamente para que fosse oferecida a oportunidade de jogarem novamente, porém com 

conteúdo diferente e com alunos de outras disciplinas e, assim, adordarem outros assuntos e 

campos relacionados ao curso de Arquitetura e Urbanismo. Além disso, mostraram-se 

bastante incentivados a entrar e participarem mais ativamente da iniciação científica junto 

aos alunos da equipe de pesquisa em jogos de aprendizagem - inclusive com proposta de 

criação de um curso de extensão, de forma a ampliar ainda mais a perspectiva da prática de 

jogos em sala de aula. 

Sendo a pesquisa bem sucedida e aceita pelos alunos, pretende-se continuá-la, 

desenvolvendo melhor os conteúdos, as ferramentas, a prática, para que possam ser 

replicados semestralmente, bem como serem analisados e registrados os índices de 

aproveitamento por meio de um banco de dados cada vez maior. 

Por fim, a atividade demonstrou que a inclusão de novas ferramentas didáticas, 

alternativas às formas de ensino mais convencionais, podem ser inovadoras e muito eficazes 
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para o desenvolvimento de competências e habilidades importantes dentro do processo de 

formação dos futuros profissionais, atualmente, e cada vez mais, tão exigidos pelo mercado 

de trabalho.  
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Resumo 

O pilar da sustentabilidade baseia-se na incorporação de três pontos particulares: O Social, o 
Ambiental e o Económico. É o desenvolvimento económico que promove a responsabilidade social 
e a preservação do meio ambiente, refletindo as carências atuais sem comprometer futuras gerações. 
Este artigo, fala do vidro como um material sustentável. A sua sustentabilidade ao longo dos séculos, 
fez com que fosse um material bastante utilizado nos dias de hoje pelos designers e artesãos de todo 
o mundo, devido a ser um material com grande capacidade para ser reaproveitado. Para a realização 
deste artigo efetuamos uma visita à Fábrica “FAVICRI” na qual adquirimos bastante informação 
para o desenvolvimento da mesma. Conclui-se que para além das especificidades intrínsecas do vidro 
que o tornan altamente sustentável, “amigo” do ambiente e cumpridor de um elevado número de 
necessidades sociais, também o processo de design pode incrementar o caráter ecológico e 
sustentável dos produtos de vidro. 

Palavras-chave: Design; Eco Design; Vidro; Sustentabilidade 
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Abstract 

The sustainability pillar is based on the incorporation of three particular points: the Social, 
the Environmental and the Economic. It is economic development that promotes social 
responsibility and preservation of the environment, reflecting current needs without 
compromising future generations. This article speaks of glass as a sustainable material. Its 
sustainability over the centuries, has made it a material widely used today by designers and 
artisans around the world, due to being a material with great capacity to be reused. To carry 
out this article, we paid a visit to the “FAVICRI” Factory, where we acquired a lot of 
information for its development. It is concluded that in addition to the intrinsic specificities 
of glass that make it highly sustainable, “friendly” to the environment and fulfilling a high 
number of social needs, the design process can also increase the ecological and sustainable 
character of glass products. 
 

Keywords: Design; Eco Design; Glass; Sustainability 

 

1. Introdução 

 

Segundo a bibliografia especializada conclui-se que a indústria vidreira estabeleceu-se 
em Portugal, na cidade da Marinha Grande, no século XVIII (dezoito), continuando a existir 
até aos dias de hoje. Antigamente, no século XV (quinze), também eram conhecidos alguns 
produtores artesanais de vidro. Este material era obtido através da incineração de produtos 
naturais como areia e calcário, com carbonato de sódio.   

O vidro é um material de difícil degradação em contacto com o meio ambiente e também 
não o prejudica diretamente. Esses motivos, fazem com que este material seja um dos mais 
reciclados no consumo humano. O Eco Design, apoderou-se destas capacidades para dar 
asas a produtos sustentáveis e seguros para o planeta.  

Para a realização deste trabalho fizemos uma visita à fábrica “Favicri”, localizada perto 
da cidade da marinha grande, onde acompanhamos todo o processo vidreiro, desde a seleção 
e mistura das matérias primas até á expedição dos produtos finais tendo-se tomado especial 
atenção aos produtos produzidos em vidro incolor por esta empresa e aos processos de design 
respetivos. 

 

2. Visita técnica à Favicri 

 

No dia 30 de outubro de 2019, as autoras deste artigo, alunas do 3ºAno do Curso de 
Design de Produto- Cerâmica e Vidro, da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da 
Rainha visitaram a Fábrica de Vidro “Favicri”, sob a orientação dos seus professores.  

Durante a visita podemos ver todo o processo vidreiro e refletimos sobre as várias 
variáveis que influenciam o design dos produtos fabricados nomeadamente o seu grau de 
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sustentabilidade. Primeiramente, soube-se que para que as peças fiquem 
translúcidas/transparentes, só utilizam até 30% de vidro reciclável na mistura vitrificável ou 
“bolo de composição”. Se aumentarem esta percentagem as peça ganham uma cor 
esverdeada. A produção das peças a partir do vidro que sai do forno é feita em transparente 
(incolor) e posteriormente as peças podem ser pintada (decoradas) com tintas especiais para 
vidros á  base de água. Esta empresa produz em média 9000 peças diariamente, das quais 
cerca de 96% são exportadas.  

As figuras 1 e 2 mostram dois exemplos de produtos produzidos por  esta empresa que 
evidenciam estratégias de ecodesign e de sustentabilidade nos repetivos processos de design. 
É facilmente visível nestas peças as características do Eco Design. O seu molde, inicialmente 
era para a criação de um aquário, mas ao não cortarem uma parte que era desnecessária para 
ele (cacheira), acabaram por criar um pote Exceptuando uma tampa em cortiça, a diferença 
de forma entre as peças de vidro apresentadas nas figuras 1 e 2, é que a primeira foi obtida 
naturalmente após o corte da cacheira (zona de vidro excedentário que tem que ser 
considerado para a fixação do vidro á máquina de conformação e que normalmente é cortado 
posteriormente a frio para a obtenção do produto previsto). A figura 4 mostra outros produtos 
obtidos por outros moldes e pela ausência do corte das respetivas cacheiras do vidro.  

Tal opção de ausência de corte das cacheiros foi motivada pelo design e permitu obter a 
partir de cada molde produtos com design diferentes o que é um fator estratégico para o 
design sustentável, já que é ecológico (por exemplo, reduz resíduos provenientes do corte, 
exige menos energia e emite menos emissões poluente porque encurta o processo vidreiro), 
é economicamente viável (porque reduz a necessidade de ferramente para diversicação de 
produtos e reduz o custo produtivo), tornando os produtos potencialmente mais acessíveis 
(mais baratos com vantagens sociais). Uma análise mais cuidada dos produtos pode permitir 
concluir que a introdução de cortiça no encaixe da cacheira permite substituir outros 
recipientes cujas tampas são produzidas com materiais comparativamente menos ecológicos: 
plásticos, metais leves, cerâmica, etc. 

A figura 5 evidencia que o próprio processo de corte pode incrementar a diferenciação de 
produtos no processo vidreiro. Ou seja, os produtos moldados a partir de um mesmo molde, 
cortados em zonas distintas, podem originar peças diferenciadas na forma e na função. Um 
mesmo molde pode por exemplo dar origem a um aquário, a um pote, a um vaso, etc. 

O conjunto de imagens mostra várias peças produzidas a partir do mesmo molde. As 
imagens 5, 6 e 7 apresentam peças pintadas com tintas à base de água que são mais 
ecológicas que outros tipos de tintas para vidros nomeadamente celulósicas. A figura 8 
ilustra a alta capidade de reciclagem do processo vidreiro, onde os resíduis de vidro são tão 
ou mais importantes queo conjunto das restantes matérias primas virgens. 
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Figura 1: Aquário, peça original de um molde que dá outras peças. Fonte: própria.  

 

 

Figura 2: Pote, obtido através do mesmo molde do aquário.  Fonte: própria.  

 

 

Figura 3: Moldes para vidro que são usados para tirar várias peças.  Fonte: própria.  

 

 

taia_
Caixa de texto
233



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

 

Figura 4: Potes de diferentes tamanhos e formas, onde a cacheira não é cortada.  Fonte: própria.  

 

 

Figura 5: Várias peças obtidas a partir do mesmo molde.  Fonte: própria.  

 

 

Figura 6: Peças transparentes e coloridas com tintas à base de água.  Fonte: própria.  
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Figura 7: Peças coloridas com tintas à base de água.  Fonte: própria.  

 

 

Figura 8: Cascos (Restos de vidro para reutilizar). Fonte: própria.  

 

3. Desenvolvimento do projeto 

 

Durante a nossa pesquisa achamos que uma das vertentes importantes seria o processo 
de conformação deste material. Por consulta da bibliografia especializada, o processo 
vidreiro industrial pode-se resumir a partir das seguintes etapas: 

- Matérias-primas: o vidro é composto por matérias-primas abundantes e naturais como: 
areia, carbonato de sódio, calcário e diversos componentes que permitem a coloração do 
vidro no forno, se pretendido. São adicionados a esta mistura fragmentos de vidro 
previamente fundido (casco) resultante de resíduos do próprio processo vidreiro, detritos de 
vidro provenientes da recolha seletiva de lixo ou de contentores de reciclagem, etc. A 
utilização do casco de vidro é uma forma de valorizar os resíduos industriais e de produtos 
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de vidro em fim de vida, bem como economizar energia no processo vidreiro e matéria-
prima virgem. A figura 9 ilustra essa etapa. 

 

Figura 9: Matérias-primas. Fonte: Veralia.  

 

- Forno. A mistura de matérias-primas e de casco de vidro é continuamente fundida em 
fornos, numa temperatura de cerca de 1500ºC. Os fornos industriais funcionam 
continuamente 24 horas por dia, 7 dias por semana e duram cerca de 8 a 10 anos. Entre a 
introdução das matérias-primas e a saída do vidro em fusão, decorreram cerca de 24 horas. 
O vidro em fusão é transportado por canais de distribuição, denominados de alimentadores, 
até às máquinas de moldagem. Na extremidade do alimentador, o fluxo de vidro em fusão é 
cortado em gotas. A forma, o peso e a temperatura dessa gota é controlada com enorme 
precisão. A figura 10 ilustra o processo. 

 
Figura 10: Forno – vidro em fusão. Fonte: Veralia.  

 

- Moldagem. A moldagem consiste em dar forma a um objeto de vidro com a ajuda de 
uma punção metálico, pelo sopro de ar comprimido, força centrifuga, etc. A moldação pode 
compreender uma ou duas etapas. A moldação por centrifugação, torneamento a quente ou 
prensagem compreende uma única etapa. Outros processos, normalmente para moldarem 
peças ocas, podem compreender duas etapas: a gota de vidro é transformada por sopro ou 
prensagem numa bola ou pré-forma oca de tamanho intermédio, na qual se aplica desde logo 
a boquilha final para introduzir posteriormente o sopro no interior da pré-forma; o esboço, 
ou forma inicial, é transferido por um braço para o molde final, que por sopro, dá a forma 
definitiva ao produto; o produto moldado é extraído do molde final por uma pinça e colocado 
sobre uma placa de arrefecimento, mesmo antes de ser transportado para as etapas 
posteriores do processo; os objetos saem da máquina a temperaturas superiores a 500ºC. Este 
ciclo de moldagem dura apenas alguns segundos. 
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Figura 11: Moldagem, entrada de gotas de vidro em moldes de iniciar. Fonte: Veralia.  

 

Através da pesquisa feita, a figura 12, resume os dois processos já referidos 
anteriormente. 

 

 
Figura 12: Processos de moldagem. Fonte: própria.  

 

- Arca de recozimento: para eliminar os gradientes térmicos nos produtos de vidro 
moldados que os fragilizam, as peças devem ser sujeitas a outros processos térmicos: 
recozimento ou têmpera. No recozimento, os produtos de vidro são ser reaquecidos e em 
seguida arrefecidas progressivamente num “forno-túnel” denominado de arca de 
recozimento. O processo dura entre 30 minutos a 2 horas, em função da espessura de parede 
das peças. Para garantir maior resistência aos riscos durante a fase de uso, os produtos de 
vidro moldados podem ser sujeitos a tratamentos de superfície que podem ser feitos a quente, 
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neste casoà entrada das arcas, ou a frio, neste caso à saída das arcas de recozimento. A figura 
13 ilustra o processo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Arca de recozimento. Fonte. Fonte: Veralia.  

 

4. Desenvolvimento e discussão das ideias 

 

O vidro tem propriedades intrinsecas que fazem dele um material amigo do ambiente, 
com um ciclo de vida suficientemente longo porque normalmente origina produtos que 
cumprem eficazmente a sua função. A grande limitação a este nível do vidro será a sua 
fragilidade, no entanto existem tratamentos de superfície que reduzem de forma significativa 
este rico conforme referido anteriormente. 

Alguns dos aspetos que contribuem para que o vidro seja um material sustentável são os 
seguintes: 

- Reciclável e económico  

Quando o vidro não é reutilizado ou retornável, a reciclagem é a melhor opção.  

- Inalterável, mas reciclável  

Por fora, o ar não o oxida, a humidade não lhe tira o brilho, o calor não o deforma. Por 
dentro, não contamina o produto engarrafado. Conservam todo o seu aroma, temperatura e 
sabor.   

- O vidro resiste à força da natureza.  

É o único material de embalagem que dispões de um sistema de reciclagem eficaz e tem um 
papel essencial na poupança de matérias-primas, energia e na conservação do meio 
ambiente.  

- Resistente e económico  

O tratamento térmico que o vidro tem é de uma resistência extraordinária, seja frio ou calor. 
Comparando as vantagens do vidro com outros materiais, a relação preço/qualidade não têm 
concorrência.  

- Versátil, mas indeformável  

São inimagináveis as formas, cores e tamanhos que um objeto de vidro pode apresentar. 
Sejam estas futuristas, clássicas, lisas, torcidas, transparentes, coloridas, um copo ou um 
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isolamento de uma torre de alta tensão de linhas elétricas, não existe outro material tão 
generoso e atrativo em possibilidades. A versatilidade do vidro vai até ao infinito da 
imaginação de quem está a criar.  

- Transparente e hermético  

O vidro é totalmente estanque, não tem poros, no entanto, permite nos ver o que está no seu 
interior. Não cria riscos de erro na hora da compra, porque a embalagem de vidro é a mais 
ecológica, sustentável e saudável que existe e cada vez mais existem produtos de qualidade 
superior.  

- Isolante e translúcido  

Conserva por mais tempo a temperatura interior o que nenhum outro material é capaz de 
fazer. Um material único, não só pelas suas características como também pela beleza.  

- Eficaz na sua função 

Responde de forma eficaz a uma grande diversidade de necessidades das pessoas e da 
sociedade em geral. 

 

5. Considerações finais 

 

No geral, existem várias razões que tornam o vidro num material intrinsecamente 
sustentável. O vidro desde logo responde de forma eficaz a uma grande diversidade de 
necessidades das pessoas e da sociedade em geral. Tais necessidades são cumpridas porque 
parece existir um equilibrio entre o custo das mesmas e a disponibilidade das pessoas. Só 
assim se compreende toda a dinâmica transnacional que observamos em torno deste setor 
industrial tradicional. A industria vidreira tem elevadas necessidades ao nível  de mão de 
obra, com grande impacto sobre o potencial de emprego e a melhoria das condições de vida 
dos trabalhadores. 

No concreto, a visita de estudo permitiu-nos concluir que podem ser introduzidas 
estratégias de design no processo vidreiro que incrementam a sustentabilidade dos produtos 
para além do previsto pelas próprias características da matéria, tais como simplificação dos 
processos, redução de necessidades energéticas e de emissões gasosos, diverficação de 
produtos sem necessidade de mais ferramentes, substituição de componentes por materaiis 
mais sustentavéis (utilização de cortiça), entre outros.  
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Resumo 

O índice de alagamentos aumenta gradativamente, tanto os pavimentos flexíveis, quanto os 

pavimentos rígidos não permitem a percolação da água até o solo. O pavimento drenante é um 

material com uma granulometria aberta, tendo como principal característica a permeabilidade. 

Nesse sentido, esta pesquisa teve como objetivo realizar um estudo sobre o pavimento drenante 

com substituições totais e parciais do agregado natural por agregado reciclado. Ensaios foram 

realizados de tração na flexão e taxa de infiltração. As substituições de Resíduos da Construção 

Civil (RCC), 50% e 100%, com traço 1:3 (fator a/c 0,35), em alguns casos, superaram os valores 

obtidos como referência. Como resultados, considerando que são estudos iniciais para a mistura, 

apresentaram alguns resultados dentro dos parâmetros existentes, e alguns abaixo dos mesmos. 

Com isso, conclui-se, preliminarmente, que a utilização de resíduos pode ser empregada em 

pavimentos drenantes, considerado alguns índices de substituição. Torna-se passível de utilização 

em pavimentos sem fins estruturais, dosado de maneira correta e em substituições parciais. Ainda 

não se torna viável e seguro a utilização somente do agregado reciclado, pois as resistências são, 

consideravelmente, inferiores aos parâmetros estabelecidos. 

 

Palavras-chave: Pavimento drenante; Permeabilidade; RCC. 
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Abstract 

The index of flooding gradually increases, so much flexible pavements as rigid pavements refuse 

water’s percolation until the soil. A way to decline the urban drainage’s problems caused by the 

impermeability it’s the draining pavement. This one is a material with open grain size, and taking 

as principal characteristic the permeability. On this way, this research had as objective to realize a 

study about the drainig pavement with total and partial replacement of natural aggregate for 

recumbent aggregate. It’ll be performed bending traccion and infiltration rate. The Civil 

Construction Waste (CCW) relacements, 50% and 100%, with a 1: 3 line (factor a / c 0.35), in 

some cases, exceeded the values of reference. As results, whereas they are early studies to the 

mixes, presente some results at the exixting parameters, and some under of the same. With this, 

conclude, first and foremost, that the utilization of waste can be applied in draining pavements, 

considering some replacement index. It can be used on non-structural floors, dosed correctly and 

in partial replacements. It is still not feasible and safe to use only recycled aggregate, as the 

resistances are considerably lower than the established parameters. 

 

Keywords: Draining pavements; Permeability; CCW. 

 

1. Introdução 

 

Com o alto índice de desenvolvimento do país, aumentam a ocorrência de 

problemas gerados pela falta de planejamento urbano. Conforme dados da Agência 

Nacional de Águas (ANA), em 2017, um total de 3 milhões de brasileiros foram afetados 

por cheias e inundações, número esse que poderia ser reduzido com estruturação de 

sistemas de drenagem eficientes (ANA, 2018).  

Segundo Tucci e Gez (1995), a drenagem no Brasil não é analisada a longo prazo. 

As iniciativas são tomadas somente quando há necessidade imediata, tornando essa questão 

em um problema contínuo. Para amenização desses efeitos, o pavimento drenante pode ser 

utilizado como forma de permitir que a água escoe para o solo. 

Fergusson (2005), classifica o pavimento drenante, ou pourus pavement, como um 

material com granulometria aberta, que tem como principal característica a 

permeabilidade. O material não possui uma elevada resistência, podendo ser utilizado em 

estacionamentos, calçadas, ciclovias e demais locais com trânsito de cargas leves. 

A preocupação com formas sustentáveis para sanar problemas gerados pelos 

desenvolvimentos não planejados, como a drenagem urbana, instiga pesquisadores a 

procura de materiais alternativos. Um dos materiais que impulsiona essa preocupação é o 

Resíduo de Construção e Demolição (RCD), pois é um dos maiores agentes de poluição 

ambiental. Desse modo, para combater o descarte incorreto de resíduos, pesquisadores 

procuram formas de como gerenciá-los e destiná-los a locais corretos, com a intenção de 

minimizar os impactos gerados pelos mesmos no meio ambiente (NAGALLI, 2014). 

Segundo John (2000), o mercado da construção civil é o que tem mais facilidade 

para a reutilização do resíduo gerado, pois a atividade é realizada em qualquer região do 

país, o que diminui o custo de transporte. O autor destaca, também, que os materiais para 
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construção não precisam de uma sofisticação técnica elevada, contribuindo para a inserção 

do agregado reciclado na construção. 

É grande a importância do estudo do comportamento do agregado reciclado, após 

muitos anos e muitos estudos alguns resíduos já são considerados subprodutos em 

determinadas industrias e insumos da construção civil, tais como escória de alto forno e a 

sílica ativa. Para sua utilização ser consolidada muito teve que ser estudado, analisando seu 

comportamento e duração (LEITE, 2001). 

Nesse sentido, o trabalho em questão tem como objetivo a pesquisa físico-mecânica 

do pavimento drenante, com substituições do agregado natural por agregado reciclado. A 

pesquisa em si é um estudo preliminar da mistura, para uma compreensão inicial das 

propriedades do material. As substituições ocorrerão na ordem de 50% e 100. 

 

2. Referencial teórico 

2.1 Concreto drenante 

 

O pavimento drenante também conhecido como concreto permeável, é uma boa 

solução para locais com baixo tráfego de cargas elevadas, como estacionamentos ou 

calçadas. Sua utilização se dá por possibilitar a infiltração da água para o solo, sendo 

eficiente em locais baixos que costumeiramente sofrem de alagamentos ou excesso de 

escoamento. (FERGUSSON, 2005) 

O material é comumente usado nos Estado Unidos e na Europa, sua composição é 

basicamente o agregado graúdo, cimento, água e pouco ou nenhum agregado miúdo. Essa 

granulometria aberta garante a ele a absorção, porém diminui a sua resistência pela falta de 

coesão entre os componentes (FERGUSSON, 2005). 

Em algumas cidades dos Estados Unidos, as prefeituras adotaram a prática de 

cobrar sobre a geração de águas pluviais, que são calculadas sobre o total de área 

impermeabilizada da construção. O custo benefício do pavimento drenante nessas regiões 

aumentou, ampliando a procura de mão de obra especializada e, consequentemente, 

diminuiu-se o valor de execução, tornando favorável o uso dessa forma de construção ao 

invés do pagamento da taxa da prefeitura (HUFFMAN, 2005). 

Observa-se com fatos como este, que a utilização do pavimento drenante reduz a 

necessidade de criar grandes poços para a detenção de água, pois o próprio material 

trabalha de forma a suprir esse recurso, com isso diminui-se o custo de mão de obra, 

construção e manutenção do local (HÖLTZ, 2011). 

O que confere ao material esta característica de alta permeabilidade é sua 

granulometria aberta, Yang et al. (2008) explica que o principal motivo de sua baixa 

resistência é a ausência de agregado miúdo. A diminuição do volume de pasta em relação 

ao agregado graúdo torna a zona de transição mais frágil, e permite a passagem de água 

através do material. 

O pavimento drenante necessita de uma quantidade maior de cimento que os 

concretos convencionais, pois quanto maior a quantidade de cimento, maior a resistência 

do material. Entretanto, a quantidade de cimento deve ser usada de maneira moderada, pois 

é um material classificado como miúdo, o que colabora para diminuição da permeabilidade 

do material quando usado demasiadamente (MONTEIRO, 2010) 
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Fatores como resistência e permeabilidade tornam possível a classificação do 

pavimento drenante. Segundo Batezini (2013), quando ele possui baixa resistência e 

elevada permeabilidade é conhecido como concreto hidráulico, não possuindo fins 

estruturais. Quando o material possui média resistência e média permeabilidade pode ser 

aplicado em ciclovias e calçadas. A mistura que contém agregados miúdos ou outros tipos 

de agregados, que o conferem altas resistências, pode ser usado para fins estruturais em 

vias de tráfego mais carregado. 

 

2.2 Propriedades do concreto drenante 

 

Uma das principais características do concreto no seu estado fresco é a 

trabalhabilidade, Neville (2013) conceitua esse termo como sendo a energia necessária 

para o adensamento total do material. Essa propriedade é altamente afetada pela forma dos 

grãos e quantidade de água na mistura, por exemplo, um agregado anguloso e rugoso 

requer mais água que um agregado arredondado e liso. Para aferição dessa propriedade nos 

concretos drenantes é utilizado o controle tátil-visual. 

Segundo Tennis et al. (2004), para realizar o controle tátil-visual da mistura deve-se 

pegar uma quantidade de material com as mãos e comprimi-la, caso o material se 

mantenha aglomerado ao abrir a mão, há coesão na mistura, caso o material se disperse, 

entende-se que a mistura não está coesa, e é recomendado a adição de água ou aditivos na 

mistura. 

No estado endurecido a principal propriedade do concreto drenante é a 

condutividade hidráulica. Batezini (2013) cita que se o índice de vazios do material é 

inferior a 15 %, o mesmo possui baixa porosidade, segundo o autor, para o material atingir 

uma alta porosidade, o índice de vazios deve ser na ordem de 30%. Para Tennis et al. 

(2004), deve-se utilizar um índice de vazios em torno de 20% para que se obtenha boa 

permeabilidade e boa resistência. 

A condutividade hidráulica, fator aliado a permeabilidade do material, oscila entre 

0,10 a 0,77 cm/s.. Segundo os autores esses dados são de importância, pois é possível, a 

partir dos mesmos, um comparativo entre o índice de vazios e sua condutividade 

hidráulica, (BATEZINI, 2013). 

 

3. Metodologia 

3.1 Moldagem dos corpos de provas 

 

Após a prévia classificação dos agregados utilizados, foram moldados os corpos de 

provas para a realização dos ensaios, para o estudo em questão foi utilizado um traço 1:3 

com fator a/c 0,35. No total foram moldadas 7 placas de 34 cm x 15 cm x 5 cm, para cada 

traço, sendo 6 para realização dos testes de tração na flexão aos 7, 14 e 28 dias e uma para 

a realização do ensaio da taxa de infiltração. Foram feitas moldagens do traço referência, e 

substituições de 50% e 100% de agregado natural por reciclado. As quantidades de 

material utilizadas para a moldagem dos corpos de provas podem ser observadas na Tabela 

1. 
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  Cimento Brita 0 RCC Água 

  (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) 

Referência 8,337 25,01 0 2,918 

50 % RCC 8,337 12,505 12,505 2,918 

100% RCC 8,337 0 25,01 2,918 

Tabela 1: Quantidades de material para moldagem. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A mistura e moldagem decorreu conforme bibliografia anteriormente pesquisada e 

conforme orienta as normas vigentes, para análise de coesão da mistura foi realizado o 

ensaio tátil-visual, nas misturas com substituição do agregado natural por reciclado foi 

necessário a adição de aditivos para corrigir a coesão da mistura. Foi utilizado um aditivo 

superplastificante e foi mantido a relação água cimento. 

 

3.2 Ensaios realizados 

 

Foram realizados ensaios de tração na flexão aos sete, quatorze e vinte e oito dias, 

foram rompidos dois corpos de prova a cada dia e utilizou-se para fins de resultados os 

maiores valores obtidos entre os dois corpos de prova. Para a realização desse ensaio foi 

utilizado como base a NBR 12142 (ABNT, 2010). Todos os ensaios foram realizados no 

laboratório de engenharia civil da Unijuí, sob supervisão do laboratorista responsável, os 

corpos de provas ficaram em cura na câmera úmida até a realização do ensaio, conforme 

orientação das normativas. Na Figura 1, observa-se o rompimento da placa após a 

aplicação da carga do ensaio. 

 

Figura 2: Ensaio de tração na flexão. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

O ensaio de taxa de infiltração ocorreu com a placa após vinte e oito dias de cura, o 

ensaio é normatizado pela ASTM C1701/C1701M – 09 (ASTM, 2009). Para a realização 

do ensaio foi utilizado uma adaptação do estudo feito por Lamb (2014). No ensaio foram 

derramadas sobre o diâmetro vedado nas laterais quantidades pré-definidas e determinado 
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o tempo para a obtenção do valor da taxa. A realização do ensaio pode ser observada na 

Figura 2. 

 

Figura 2: Ensaio para obtenção da taxa de infiltração. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Após a realização dos ensaios foram coletados os resultados e feitas as respectivas 

análises de cada traço e ensaio, para a compreensão e entendimento dos questionamentos 

realizados no desenvolvimento da pesquisa. 

 

5. Resultados e discussões 

 

Para melhor entendimento analisou-se os resultados separadamente de cada ensaio 

e posteriormente, conforme indicado na bibliografia pesquisada buscou-se uma correlação 

entre os mesmos. Os valores obtidos no ensaio de tração na flexão podem ser visualizados 

na Figura 3. 

 

Figura 3: Valores obtidos no ensaio de tração na flexão. Fonte: elaborado pelos autores. 

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

Traço Referência Traço 50% RCC Traço 100% RCC

R
es

is
tê

n
ci

a 
(M

P
a)

 

Tração na Flexão 

taia_
Caixa de texto
246



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

Ao analisar os dados da Figura 3, observa-se que ocorreu, um acréscimo de 

resistência no traço 50% RCC. O acréscimo foi na ordem de 4,12%. Já o traço que é 

composto por 100% RCC, sofreu um decréscimo, em relação ao referência foi na ordem de 

4,12%. O valor desse ensaio para o traço referência ficou abaixo dos resultados analisados 

na bibliografia, mas está dentro dos parâmetros pré-estabelecidos para pavimento drenante. 

 Os valores obtidos no ensaio da taxa de infiltração de água são apresentados na 

Figura 4. 

 

Figura 4: Valores obtidos no ensaio de taxa de infiltração. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Segundo Batezini (2013), os valores de taxa de infiltração de um concreto 

permeável variam entre 0,10 cm/s a 0,77 cm/s. Considerando esses valores, as misturas se 

enquadram dentro do obtido. Somente o Traço com 100% RCC superou esses valores, 

porém é conferido ao mesmo uma resistência muito baixa. 

 A bibliografia pesquisada para o desenvolvimento da pesquisa cita que há uma 

correlação negativa entre a taxa de infiltração do concreto drenante e a sua resistência, isto 

é, quanto maior for a resistência menor vai ser a taxa e vice e versa. Para a confirmação 

dos resultados obtidos foi montado um gráfico que correlaciona os valores apresentados 

em ambos os ensaios, o gráfico em questão pode ser visualizado na Figura 5. 

 

 
Figura 4: Comparação entre os valores obtidos nos ensaios. Fonte: elaborado pelos autores. 
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O gráfico mostra uma correlação negativa entre as duas variáveis, isso é, quanto 

maior for o valor da resistência, menor vai ser o valor da permeabilidade. O valor obtido 

com o R², mostra uma confiabilidade a curva de tendência e confirma o citado na 

bibliografia. Este fato ocorre com a utilização de um único tipo de granulometria, diminui 

a resistência, mas, em contrapartida aumenta a permeabilidade. 

 

6. Considerações finais 

 

Com os resultados obtidos na pesquisa constata-se que o agregado reciclado em um 

primeiro estudo é passível de utilização em pavimentos sem fins estruturais, dosado de 

maneira correta e em substituições parciais. Ainda não se torna viável e seguro a utilização 

somente do agregado reciclado, pois as resistências são consideravelmente inferiores aos 

parâmetros estabelecidos. 

Para a produção do concreto para pavimento drenante em larga escala são 

necessários estudos aprofundados do comportamento do material e do agregado, observa-

se a importância da sanidade do mesmo para a obtenção de resistência. Outro fator é a 

quantidade de água disponível para a hidratação do cimento, ao substituir um percentual do 

agregado natural por reciclado, esse tendo uma absorção maior, diminuiu-se a quantidade 

de água para a hidratação. Quando o agregado reciclado absorve uma quantidade maior de 

água involuntariamente diminui o fato água cimento, o que gera um ganho de resistência 

no traço de 50% RCC. Fatores como esse abrem precedentes para estudos mais 

aprofundados da mistura. 

É de suma importância a realização de pesquisa para a incorporação de agregados 

reciclados, pois o volume de geração dos mesmos tente a aumentar conforme cresce o setor 

da construção, e é imprescindível que o setor que gera o mesmo saiba como destinar de 

maneira correta. As fontes de matérias primas são finitas, é de responsabilidade de todos a 

intenção de estudos de novas formas de reincorporação do que já foi extraído da natureza, 

não deve ser pensado somente no descarte correto. Esse é um setor que tem tendência de 

crescimento para o futuro, pois é de responsabilidade da empresa geradora o destino do 

resíduo gerado na sua obra. 
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Resumo 

Neste artigo é apresentado o tema sobre a cadeia produtiva do bambu. Analisou-se a viabilidade do 

uso de componentes pré-moldados para construção de habitações sustentáveis no âmbito brasileiro. 
Como método da pesquisa, utilizou-se a revisão da literatura sobre os processos de produção, 

tratamento e uso do bambu como material na construção civil brasileira. Como objeto de análise do 

desenvolvimento da cadeia produtiva, utilizou-se um protótipo de habitação em bambu, realizado em 
pesquisa anterior, como base no qual foi proposto o desenvolvimento de um habitação modular em 

bambu.  Ao final da pesquisa percebeu-se que para alcançar a sustentabilidade no uso do bambu é 

preciso integrar todas as fases da cadeia produtiva e incentivar as boas práticas, incluindo o projeto 
e execução da habitação. 

Palavras-chave: Bambu; Habitação; Cadeia Produtiva. 

 

Abstract 

This paper presents the theme of the bamboo production chain. The objective was analyze the he 
feasibility of using pre-molded components for sustainable housing construction in Brazil. The first 

step of the research method was literature review about production processes, treatment and use of 

bamboo as a material in brazilian civil construction. It was analyzed the development of the 

production chain for building a prototype of bamboo housing, carried out in previous research, as a 
basis for  propose a modular bamboo housing.  The research indicated that to achieve sustainability 

in the use of bamboo is possible by integration of all stages of the production chain and by adoption 

of  good practices, including the design and construction of housing. 

Keywords: Bamboo; Housing; Productive chain. 
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1. Introdução 

Diante do cenário atual da construção civil, do déficit habitacional e da urgência pela 

construção de edificações advindas da densificação populacional, é indispensável uma nova 

forma de pensar engenharia e arquitetura para o futuro da construção, de forma otimizada e 

principalmente sustentável. 

Dentre a vasta possibilidade de materiais renováveis e de baixo impacto, destaca-se o 

Bambu, como um material renovável que conta com cerca de 1300 espécies ao redor do 

mundo (DRUMOND e WIEDMAN, 2017) e mais de 1600 de acordo com o INBAR. Só no Brasil 

são cerca de 250 espécies (endêmicas ou introduzidas), que podem ser utilizadas na 

alimentação, em produtos ou construção de edificações, dentre outras muitas finalidades. O 

bambu apresenta rápido crescimento, armazena carbono e possui grande resistência 

mecânica, sendo considerado um material com baixo impacto ambiental, viabilidade 

econômica e técnica com grande possibilidade de assimilação social. 

Desta forma, esta pesquisa assume como tema a cadeia produtiva do bambu, na realidade 

brasileira, para o estado de Santa Catarina, com foco em construção de habitações 

sustentáveis. Atualmente a cadeia produtiva do bambu se encontra em fase de consolidação, 

considerando que esse material requer um conhecimento acerca das propriedades de cada 

espécie, suas características de utilização, garantia de fornecimento de acordo com as idades, 

assim como do tratamento para preservação utilizado. Necessita de fornecedores 

qualificados capazes de assegurar a procedência do produto e mão de obra habilitada para 

manuseio. Necessita ainda de equipamentos que possam assegurar uma produção industrial 

ou artesanal qualificada. 

Muitas são as possibilidades de geração de produtos em cada etapa da cadeia e 

preenchimento das lacunas de agregação de valor, que ocorrem desde a produção de mudas 

e plantio até a distribuição dos produtos beneficiados. Somando-se às vantagens ecológicas 

que o bambu já apresenta, percebe-se sua fácil conexão com a economia e o desenvolvimento 

social.  

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo analisar a 

viabilidade de produção de componentes pré-moldados para habitações mais sustentáveis 

pelo estudo da cadeia produtiva brasileira, apontando seus atores, identificando as falhas e 

potencialidades, motivando o estabelecimento de cooperação técnica; e, entendo sua 

correlação com a economia circular e criativa, com os fatores condicionantes de 

competitividade e de geração de renda. 

 

2. Revisão de literatura 

É evidente a constatação de que as diversas fases de construção de uma habitação 

precisam respeitar o meio ambiente, resgatando questões como a extração de matéria-prima 

e seus impactos ambientais, a máxima e melhor utilização dos recursos materiais, a 

redução/eliminação dos desperdícios; as questões da qualidade do material (físico-

químicas), conforto do usuário (isolamento térmico acústico, manutenção e substituição); e 

a busca de materiais de baixo custo financeiro. Também devem privilegiar o uso de recursos 

regionais para sua construção e prever a facilidade de manutenção, bem como assegurar o 
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reúso ou descarte seguro de resíduos na construção como forma de reduzir o volume de 

entulho da própria indústria depositado em aterros ou ainda, oriundo de outras indústrias. 

  O entendimento sobre os processos de produção, tratamento e uso do bambu como 

material na construção civil brasileira, ainda é incipiente. Muitos estudos têm sido feitos, 

dispersos nos estados brasileiros e com pouca divulgação nacional. Para que seja possível 

alcançar a sustentabilidade do emprego do bambu é preciso integrar todas as fases da cadeia 

produtiva e incentivar as boas práticas: manejo das plantações, utilização de resíduos da 

poda, preservação natural (preferencialmente sem agredir o meio ambiente e a saúde 

humana), equipamentos eficientes para o beneficiamento e produção de materiais primários, 

semi-elaborados ou de maior valor agregado e por fim, a comercialização e uso dos 

componentes na produção habitacional. 

  O conceito de cadeia produtiva visa um reconhecimento sistêmico e global de 

determinado processo de produção. Segundo Roessing (2002), o uso desse conceito significa 

incorporar à análise o conjunto dos atores envolvidos na atividade de produção primária, de 

industrialização, de transporte e comercialização, de distribuição e de consumo, as quais 

fazem parte das atividades básicas da cadeia.  

Pesquisadores, como Librelotto e outros (2019), têm estudado as etapas desta cadeia, 

dispondo de conhecimento específico para viabilizar o emprego de bambu na construção, 

logicamente, dentro de suas áreas de conhecimento. Assim a viabilidade do emprego do 

bambu como material de construção requer a atuação interdisciplinar dos agentes, nas etapas 

da cadeia que são: - silvicultura – produção do bambu no viveiro, plantação e identificação 

de touceiras naturais; - colheita e pós-colheita – determinação da idade, data e hora para 

colheita; limpeza e retirada das folhas, empilhamento e transporte; preservação, 

armazenamento e conservação; - usos e processos de transformação como foco na 

construção de habitações (excluindo mobiliários), com produtos e usos primários (com 

bambu roliço e produtos naturais fracionados); produtos semi-elaborados (esteiras, pisos e 

laminados); produtos de maior valor agregado (esquadrias, painéis, treliças para coberturas, 

entre outros); -comercialização e consumo – rede de distribuição para comercialização dos 

componentes fabricados, estratégias de comercialização e possibilidades de emprego em 

produtos complexos;  - projeto e construção; - uso, reúso e desmonte – manutenção, 

preservação, condições de projeto para desmontagem das estruturas e reaproveitamento ou 

mesmo destinação final, devem ser considerados nesta etapa. 

2.1 O Bambu 

O Bambu é uma gramínea de rápido crescimento, taxonomicamente se encontra no reino 

Plantae, na família Poaceae (Angiospermas Monocotiledôneas), e na subfamília 

Bambusoideae. Essa subfamília se espalhou facilmente pelo globo, pois se desenvolve bem 

entre 460 N e 470 S de latitude, em altitudes variáveis desde o nível do mar até 4.300 m 

(JUDZIEWICZ et al. 1999) sendo portanto de fácil adaptação. 

 Partindo da subfamília Bambusoideae, se originam três tribos: Arundinarieae, 

Bambuseae e Olyreae, as duas últimas com representação nacional. Os bambus da 

Arundinarieae ocorrem em áreas com climas temperados quentes no sudeste da América do 

Norte, África Subsaariana , sul e leste da Ásia e leste da Ásia.  
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Segundo Librelotto e outros (2019), o Brasil possui a segunda maior biodiversidade em 

bambus no mundo, sendo superado apenas pela China. De acordo com a Rede Internacional 

de Bambu e Rattan (INBAR, 2018), o mercado mundial de bambu movimenta mais de US$ 

60 bilhões por ano. Com a grande diversidade de bambu no território brasileiro e a aptidão 

de sua população para a agricultura e a criatividade, pode-se observar o potencial econômico 

que este material tropical representa para o desenvolvimento do País. 

2.2 Tipos e Usos do Bambu no Brasil 

 Ribeiro (2005) divide as possibilidades de usos do bambu em 10 categorias:  Agricultura, 

Arquitetura, Arte e Cultura, Culinária, Artesanato, Móveis, Papel, Transporte, Medicina e, 

Combustão e Bioenergia. 

Considerando questões como o clima e a altitude, segundo Grecco e Cromberg (2011) 

algumas espécies já existentes e indicadas para cultivo no Brasil são: Bambusa multiplex; 

Bambusa oldhamii munro; Bambusa textiles; Bambusa tuldoides;  Bambusa tulda; Bambusa 

vulgaris;  Dendrocalumus giganteus; Dendrocalamus asper; Dendrocalamus latiflorus; 

Guadua augustifolia; Guadua chacoensis: Melocanna baccífera; Phyllostachys pubescens;  

Phyllostachys bambusoides; Phyllostachuys nigra var. henonis e  Phyllostachuys aurea. 

Algumas destas espécies foram catalogadas e as informações estão disponível no site da 

materioteca da UFSC, assim como o análise do ciclo de vida do material 

(https://materioteca.paginas.ufsc.br/bambu/).  

 

2.3. Construção sustentável com bambu 

Uma edificação para ser sustentável, ou mais sustentável, precisa ser projetada de forma 

a se pensar na efetividade do uso dos recursos. Alguns dos tópicos que moldam a edificação 

seriam a gestão da água e dos resíduos, conforto termoacústico, gestão da energia, canteiros 

de baixo impacto, aspectos sociais e culturais incorporados no projeto e a escolha integrada 

de produtos, sistemas e processos construtivos considerando seu caráter regional. Esse 

último tópico visa a utilização de materiais com baixo impacto ambiental em seu ciclo de 

vida, desde a sua extração, beneficiamento, fabricação, até a sua aplicação na obra dentro de 

um sistema construtivo, tal como a sua eficiência, durabilidade e possibilidade de reciclagem 

futura e que estejam disponíveis localmente em termo de cultivo do material e domínio de 

tecnologia para produção. 

Dentre a vasta possibilidade de materiais renováveis e de baixo impacto, o bambu 

desponta neste cenário como um material renovável. O material apresenta rápido 

crescimento, armazena carbono e possui grande resistência, sendo considerado um material 

com baixo impacto ambiental, viabilidade econômica, mecânica e técnica com grande 

possibilidade de assimilação social.  

É um material de uso milenar para a construção em algumas culturas orientais, que no 

decorrer dos séculos vem se aperfeiçoando e inovando, alguns exemplos contemporâneos 

podem ser observados em Bali, no Hotel Suarga Padanga Padanga e outras mais arrojadas, 

como é o exemplo da casa  Hideout Bali (Figura 1). 
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Hotel Suarga Padanga Padanga 

 

Casa  Hideout Bali 

Figura 1: Construções em bambu no mundo. Fonte: ALOHA EVE; LUXURYHUNT. 

Existem alguns arquitetos brasileiros trabalhando com o material, um exemplo é o do 

escritório Amima Arquitetura, responsável pelo projeto do Centro Max Feffer de Cultura e 

Sustentabilidade localizado no município de Pardinho, em São Paulo.e o Escritório 

CRU!Architects, com projeto do Centro Comunitário Cambury (Figura 2), em Ubatuba, para 

áreas de reserva ecológica. 

 

 

Centro Max Fefer Cultura e 

Sustentabilidade 

 

Centro Comunitário Cambury 

Figura 2: Projetos em bambu, arquitetura Brasileira. Fonte: Galeria da Arquitetura. 

2.4. Uso de bambu em componentes pré-moldados ou pré-fabricados 

Muitas são as vantagens da utilização de pré-fabricados (em fábricas) e pré-moldados (no 

próprio canteiro de obras) na construção civil, entre elas a previsibilidade de custos, a 

otimização de gestão da obra, a rapidez na execução de tarefas, a sustentabilidade na obra 

devido ao desperdício reduzido, entre outros. Entretanto, os trabalhos de pré-moldagem em 

bambu assumem um caráter um pouco diferente, pela dificuldade de repetição da peça. Desta 

forma requer um trabalho de pré-montagem, pois cada colmo possui diâmetro e linearidade 

específicas, mesmo que se possa assumir uma padrão de diâmetro e crescimento para a 

espécie. 
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Segundo Teixeira (2009), os painéis de bambu podem ser classificados em duas 

categorias: artesanais e pré-fabricados. Essa autora não utiliza o conceito de pré-moldado 

(moldado previamente no próprio canteiro de obras).  

Nos painéis artesanais destacam-se: de bambus estacados; bambus em esteiras; bambus 

em esteiras com desenhos decorativos; painéis feitos de esteiras com desenhos decorativos, 

de bambu vazado; painéis de bambu preenchidos com barro (taipas de mão ou pau a pique); 

painéis estilo bahareque com esteiras duplas; painéis tensionados (molduras de bambu e 

arames farpados fixados na horizontal ou diagonal da estrutura). (MEDINA; LIBRELOTTO, 

2019). 

No que se refere ao painéis de bambu pré-fabricados, podem ser usados painéis com 

moldura de madeira e canas ou varas de bambu (TEIXEIRA, 2009), painéis pré-fabricados 

com esterillas (esterillas ou bambu planificado) de bambu: Essas esteiras de bambu (como 

são chamadas no Brasil) são utilizadas para a fabricação de forros, formas de concreto, pisos, 

móveis e painéis de vedação. São feitas a partir da planificação do bambu, da remoção dos 

nós e abertura dos colmos, com o intuito de se formarem tábuas. Segundo Teixeira (2009) 

as esteiras são a base mais utilizada no Equador, podendo estar rebocadas ou aparentes. 

2.5 Protótipo habitacional em bambu na UFSC 

O trabalho de Vitor (2018) consistiu em construir um protótipo detalhado com quatro 

painéis modulares de bambu com os conceitos de flexibilidade, adaptabilidade e 

modularidade possibilitando que a moradia possa ser expandida facilmente, conforme 

desejado pelo morador, através da replicação dos painéis. Para isso, foram definidos 4 

painéis:  norte com 1 metro de comprimento com abertura para porta;  painel cego sul com 

1 m de comprimento; painel leste com 2 m de comprimento e abertura para a janela e, painel 

oeste, com 2 m de comprimento sendo, metade fechado e metade com abertura para janela. 

Os painéis foram todos construídos 3 tipos de bambus Bambusa tuldoides, 

Dendrocalamus asper e Bambusa Oldhami. Para os encaixes entre os bambus, Vitor (2018) 

utilizou o tradicional encaixe “boca de peixe”, feitos com serra copo do diâmetro da peça e 

travados com barra roscada. Para o contraventamento o autor utilizou o encaixe “bico de 

flauta”. Todos os painéis modulares em bambu possuem 1,50 m de altura, deixando única e 

exclusivamente os pilares estruturais com 1,75 m de altura para posteriormente receberem a 

estrutura da cobertura. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

Esta pesquisa assumiu como unidade de análise as diferentes etapas da cadeia produtiva 

do bambu: do produtor até a modelagem de um protótipo habitacional e avaliação do 

resultado obtido. Como estratégia metodológica, utilizou-se como base o estudo da cadeia 

produtiva do Bambu no Equador (ANÃZCO; ROJAS; 2015). 

As análises permitiram compor o cenário de experiências, com foco no estudo da cadeia 

produtiva do bambu no Brasil, essencialmente Sul/Sudeste Brasileiro, respectivamente nas 

atividades de silvicultura, setor agropecuário e agroexportador; habitações; artesanais, 

indústrias, unidades de comercialização, beneficiamento e pesquisa no tema. 

taia_
Caixa de texto
255



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

Posteriormente, propôs-se um protótipo digital baseado no trabalho desenvolvido por 

Vitor (2018), com a intenção de validar a utilização do bambu para construção de habitações 

com o uso de componentes pré-moldados. 

Foi possível ainda elaborar lista de consulta sobre o estado da arte do bambu no Sul e 

Sudeste do Brasil, catalogar a cadeia produtiva do bambu dentro de um cenário de economia 

circular e listar as possibilidades de utilização comercial do bambu com foco na construção 

civil. Estes resultados estão documentados no relatório completo desta pesquisa. (MEDINA; 

LIBRELOTTO, 2019). 

4. Resultados  

   4.1 Caracterização das etapas da cadeia produtiva 

A) Propagação  - Segundo Azzini e Ciaramello (1971), a obtenção de mudas é a primeira 

das dificuldades na implantação da cultura do bambu em larga escala, visto que atualmente 

os métodos de propagação utilizados se baseiam na subdivisão das touceiras ou no plantio 

de pedaços de colmos dificultando a velocidade e a otimização da cadeia produtiva.  

 Dentre os métodos sexuados, torna-se inviável a utilização de sementes, de acordo com 

autores como Azzini e outros (1982), Kigomo (2007) e Cortes (2013) pois a planta pode 

demorar até 60 anos para florescer, considerando também que a semente é viável apenas por 

algumas semanas, além das plantas delas originadas apresentarem crescimento muito lento.  

Já a reprodução assexuada, se caracteriza pela utilização de partes do bambu como pedaços 

de rizomas, raízes e segmentos de caule em crescimento. Alguns experimentos feitos por 

Azzini e Salgado (1993) demonstraram que, partindo de três tipos de material meristemático 

(grupo de células que faz com que a planta cresça), a maior porcentagem de enraizamento 

foi obtida com as placas de colmo. Essa propagação pode ser realizada por meio da divisão 

das touceiras, no momento da colheita, o que configura uma circularidade e baixo 

desperdício da planta. 

Existem também já aplicados e em estudos outros métodos de propagação, como por 

exemplo o método por meio de chusquines ou método colombiano  (CASTAÑO; MORENO, 

2004; FAO, 2007; CORTES, 2013) e Propagação in vitro (TORRES e outros, 1998; CIDd, 

2001; GENEROSO, 2014; ORNELLAS e outros, 2017).  

Em pesquisa realizada em sites de busca, encontra-se mudas para venda, entre elas a 

Escola de Bioarquitetura e Centro de Pesquisa e Tecnologia Experimental em Bambu 

(Ebiobambu), que conta com um catálogo de mais 32 espécies de bambu disponíveis. 

B) Manejo - Para uma colheita em grande escala e de qualidade é importante se atentar 

para as etapas do manejo, entre elas:  Preparo do solo; Roçada manual ou mecanizada 

(CHRISTANTY e outros 1996), aplicação mecanizada de herbicida; combate de formigas 

cortadeiras e cupins;  tipo de solo e correção do pH (AZZINI; CIARAMELO, 1971); 

Subsolagem; Adubação; Espaçamento de mudas; Coveamento manual e mecanizado. 

Alguns parâmetros para perceber a qualidade das mudas são:  a uniformidade de altura 

entre as mudas do lote, rigidez da haste principal, aspecto visual vigoroso, principalmente 

nas folhas, ausência de estiolamento, ausência de pragas e doenças na folha, no caule e nas 

raízes, sistema radicular e parte aérea bem desenvolvida.  
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C) Plantio - Há uma variação de preferência por clima, solo, altitude e umidade para cada 

espécie de bambu. De uma forma generalizada, segundo Azzini e outros (1997), para as 

espécies entouceirantes, recomenda-se o plantio em período chuvoso, enquanto os 

alastrantes se desenvolvem melhor em período de seca. Ainda como recomendações gerais, 

indica-se que o plantio seja feito nas primeiras horas da manhã, para evitar a evaporação e 

morte das plantas (AKIRA e outros, 2007).  

De acordo com Pinto (2014), o bambu aceita todo tipo de solo, exceto os solos 

encharcados, mas apresenta melhor resultado em terrenos arenosos e drenados de encostas. 

Afirma ainda ser necessário adubação adequada em solos pobres. 

C) Colheita - de forma geral, recomenda-se que a colheita seja feita nos meses mais frios, 

devido ao baixo teor de umidade pois os colmos ficam mais leves, evitando também 

possíveis rachaduras. Dois fatores importantes para colher os bambus mais velhos (mais 

resistentes e menos propensos a ataques de insetos) são: colher o bambu quando ele está 

apresentando fungos e líquens em sua superfície e perceber a sua colocação na touceira, os 

centrais são provavelmente os mais antigos, logo, mais resistentes ao ataque de organismos 

xilófagos.  

Quanto ao corte, precisa ser cuidadoso e feito aproximadamente a 20 cm acima do solo, 

recomendando-se o uso de serras, serrotes ou motosserras, para não danificar a integridade 

das fibras.    

D) Tratamento - por ter um grande concentração de amido em seus colmos, o tratamento 

do bambu é primordial para evitar o ataque de insetos e assim aumentar a resistência e 

durabilidade do bambu. O tipo de tratamento também varia conforme a finalidade da peça, 

a maturidade do colmo - se está verde ou seco -, o tempo disponível para o tratamento e a 

quantidade a ser tratada. Muitos métodos já foram utilizados com esse a intenção de conferir 

qualidade ao bambu, tais como banho frio (GALVÃO, 1967); químico (ESPELHO, 2007) e 

térmico (COLLA e outros, 2011). Esses métodos podem ser mais tradicionais ou químicos. 

Entre os métodos naturais destacam-se a cura na mata, a cura pelo fogo e a cura pela água. 

Os métodos químicos destacam-se os tratamentos por imersão (VAN LENGEN, 1996), por 

injeção e por Boucherie (ESPELHO, 2007). 

E)  Industrialização - Como relatado anteriormente, existe uma infinidade de 

possibilidades de industrialização relacionadas ao bambu, que vão desde alimento até 

estruturas resistentes.   

Para tornar essa relação com o bambu dentro da construção civil mais harmoniosa e 

facilitada, foi desenvolvido o Quadro 1 com os componentes construtivos elaborados a base 

de bambu. 

a) Pilar 

 

b) Viga 
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c) Paineis 

 

d) Sub-sistemas de Pisos 

 

e) Lajes 

 

f) Tubulações 

 

 

 

g) Esteiras (Forros e outros)  

 

 

h) Componentes laminados 

  

Viga de bambu laminado colado 

i) Treliças Planas 

 

j) Treliças Espaciais 
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k) Assoalhos e Pisos 

 

l) Telhas/coberturas 

 

m) Revestimentos 

 

n) Esquadrias 

 

Quadro 1: Possibilidades de pré-moldagem/pré-fabricação de componentes de bambu. 

Fonte: a) Bambu Carbono Zero; b) Bambusa.es; c)Hogar de Cristo; d) Permacultura do 

Saracura; e) Bastidas (2018); f) Depositphotos g) Bambu Carbono Zero; k) Assoalhos 

Espaço Felgueiras; l) Teto Hotel Padang Padang (Bali) Foto: Arquiteto André Chalupe; m) 

n) ARCOweb. 

F) Comercialização - De acordo com o International Network for Bamboo and Rattan 

(INBAR, 2007), o comércio internacional de bambu e rattan, é estimado em 5 bilhões de 

dólares todo ano.  O Brasil, por outro lado, ainda não possui dados oficiais sobre o mercado 

do bambu, tratando-se de um dos fatos que dificulta sua comercialização e popularização 

nos mais diversos usos. Algumas medidas já estão sendo tomadas pelo governo, como por 

exemplo, o Plano Estadual de desenvolvimento do bambu para o estado do Acre.  

G) Consumidor Final - Depois do uso inicial, a economia circular prevê a otimização 

pelo reúso ou uso dos sub-produtos. Isso significa fazer o aproveitamento sequencial do 

material, prevendo os menores circuitos internos dos sistemas, como por exemplo, restaurar, 

renovar, repassar, para só então reciclar. Nesse momento salienta-se a importância de 

projetar para a durabilidade, contrariamente ao sistema linear que se nutre da obsolescência 

programada. Os profissionais do futuro precisam se moldar para projetar para a 

remanufatura, para a renovação e para a reciclagem.  

E) Separação da Matéria-Prima - Nesse momento, em um cenário sustentável e de 

baixo impacto, o bambu pode passar por um processo de separação das matérias-primas que 

compõem o produto. Após a vida útil, o bambu pode passar pelos seguintes processos:  

Digestão Aeróbica, Geração de Biogás e ainda retorno por compostagem ao ciclo. 

Por fim, a figura 3 representa graficamente a cadeia produtiva do bambu no Brasil, e mais 

especificamente, em Santa Catarina. 
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Figura 3: Representação esquemática da cadeia produtiva.  

4.2 Modelagem do Protótipo 

Partindo dos painéis desenvolvidos por Vitor (2018), foi desenvolvido um protótipo 

virtual de habitação familiar com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e varanda 

(conforme planta baixa – Quadro 2). Os painéis desenvolvidos pelo citado autor foram 

utilizados para criar o protótipo e locados de acordo com a necessidade da habitação e com 

o objetivo de validar uma das intenções do autor, que era de que a habitação pudesse ser 

adaptada de acordo com as demandas dos usuários.  

A habitação proposta tem a medida da fachada de 7,56 m por 7,11 m, perfaz um total de 

48 m² e 53,75 m² de área total.  Os módulos adotados para o projeto precisaram sofrer um 

pequeno ajuste, devido ao encaixe dos painéis, como proposto por Vitor (2018). O quadro 

2, apresenta o projeto e módulos do protótipo proposto. 

Dessa forma, considerando o trabalho desenvolvido por Vitor (2018), foi elaborado o 

protótipo de habitação com os 4 painéis por ele desenvolvidos, que tem a intenção de evoluir 

conforme a demanda dos moradores em um sistema de mutirão.  

O Projeto desenvolvido tem aproximadamente 45 m², um valor que se coloca um pouco 

acima das habitações do Programa Minha Casa Minha Vida e que se adequa ao tamanho dos 

módulos. Constituído por dois quartos, sala e cozinha integradas, banheiro e lavanderia que 

se configuram em uma caixa molhada.  

Foram consideradas as mesmas espécies propostas por Vitor (2018): D. asper para pilares 

e vigas, B. tuldoides para os painéis de vedação, e B. oldhamii para fabricação de esteirinhas 

e fechamento dos painéis. O telhado também segue o projeto original de Vitor (2018), 

utilizando para a cobertura do telhado placas de OSB e telhas fabricadas com a reutilização 

de lona de vinil, proveniente de banners. Como possibilidade de melhorias, as águas do 

telhado poderiam ser invertidas para captar a água da chuva. Ou pode ser utilizada uma calha, 

considerando a angulação do telhado. 
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Quadro 2: Modelagem do protótipo. Fonte: autores. 

Já as fundações podem depender de acordo com solo e orçamento, por isso não foi 

representada no protótipo. O que também precisa ser considerado é a necessidade de manter 

as peças de bambu protegidas das intempéries, logo, elevadas do solo e com uma cobertura 

suficiente para evitar respingos e ascensão de umidade.  

 

4.3 Sobre a cadeia produtiva na construção com bambu em Florianópolis SC 

Na proposta de Vitor (2018), não foi possível obter o bambu pronto para uso. Ou seja, 

seco e tratado conforme as necessidades do projeto, mesmo que sejam necessidades 

experimentais, como acontece como outros materiais de construção que podem ser obtidos 

em lojas, como o cimento e as cerâmicas. Mesmo que comparado com as madeiras (cuja 

cadeia produtiva também não está completamente consolidada no Brasil a exemplo de outros 

países), que possuem caraterísticas de comercialização semelhantes ao bambu como 

variação dimensional, diversidades de espécies, resistências diferentes em função de falhas, 

condições de secagem, umidade presente e necessidade de tratamento, o bambu tem de ser 

obtido junto ao produtor bambuzeiro. É como ir ao campo e derrubar uma árvore, eucalipto, 

para poder utilizar em uma construção.  

Vitor (2018) precisou conversar com outros especialistas da comunidade, localizar 

touceiras dos bambus pretendidos e realizar a coleta. As três espécies de bambu utilizadas 
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na proposta original foram coletadas em três locais diferentes. Um deles a cerca de 80 km 

de distância. O tratamento das peças também foi realizado pelo projetista 

Em um situação comercial, tal realidade não é viável. Esperar que o projetista vá ao local, 

colete os colmos, realize o tratamento e esteja presente em todas as etapas do processo 

construtivo demonstra a incipiência da cadeia produtiva do bambu em Santa Catarina. 

Os poucos fornecedores que comercializam o material em varas, não possuem 

uniformidade dos conceitos essenciais para uso do material em obras de construção civil. 

Por exemplo, foram adquiridas 3 varas de bambu tratado junto a um fornecedor local. O 

bambu dito “tratado”, foi comercializado com a presença de xilófagos e já veio infestado. O 

tratamento empregado pelo fornecedor compreendia apenas a imersão do material em água, 

para substituição parcial da seiva. Essa característica revela uma necessidade de atuação 

mais efetiva junto aos fornecedores de forma a evitar tais práticas e coibí-las, impedindo o 

sacrifício do material junto ao mercado. 

Outra questão premente, diz respeito a filosofia presente na cultura do bambu. O material 

tem ganhado destaque junto a construção natural, que tenta evitar a presença de produtos 

químicos. Entretanto, como um material altamente suscetível ao ataque de insetos e da 

umidade, necessita de tratamentos, cuja eficácia seja comprovada e compatível com a 

durabilidade e desempenho mínimo previstos nas normas técnicas. Desta forma o fornecedor 

deve assegurar o desempenho do material e/ou o projetista deve prever formas de 

substituição do material em períodos menores de tempo, para manutenção constante. O 

usuário deve também estar ciente destas condições de manutenção, principalmente em obras 

cuja durabilidade prevista seja de 50 anos, como é o caso da construção habitacional 

permanente.  

Uma das questões que surgiram na confecção do protótipo diz respeito ao que pode ser 

uma nova maneira de projetar em arquitetura, principalmente no que se refere à questão da 

pré-moldagem. O bambu possui diferentes dimensões (diâmetro, comprimentos, retidão), 

uma característica que pode parecer incompatível com peças pré-moldadas. Entretanto, 

talvez haja a necessidade de que o projetista esteja presente durante a produção das peças 

pré-moldadas, para fornecer medidas de corte e realizar os ajustes necessários para que o 

componente ou que a etapa de detalhamento de projeto, seja estendida a etapa de produção, 

no que se chama de engenharia simultânea. Isto rompe com a visão do projeto anterior a 

construção.  

A reprodução do protótipo em maior escala se mostrou viável. Entrentanto a incipiência 

da cadeia produtiva pode ser um entrave a implementação da proposta. 

 

5. Conclusões 

É imprescindível que os projetistas tomem atitudes voltadas para um desenvolvimento 

econômico sustentável. Nesse cenário, o bambu surge em papel de destaque, com muitas 

possibilidades de utilização que vão desde a agricultura, arquitetura, arte e cultura, culinária, 

artesanato, móveis, papel, transporte, medicina, combustão e bioenergia, design e indústria 

cosmética.  

taia_
Caixa de texto
262



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

No que tange à utilização do bambu na construção civil, a maior dificuldade percebida no 

desenvolvimento do projeto foi a pouca conectividade entre fornecedores e usuários. 

Percebeu-se à ausência de normativas e padrões de qualidade, o que faz com que exista um 

receio de utilização do material. Uma boa perspectiva se encontra na Norma para Estruturas 

de Bambu, disponível na ABNT para votação nacional, que ajudará na orientação do uso do 

material em estruturas de edificações.  

Soma-se as dificuldades a questão dos altos fretes resultantes de longas distâncias, o que 

inviabiliza o uso para muitos, que buscam exatamente o baixo custo. A construção civil 

formal manifesta preconceito com o material pela sua falta de padronização, pois como um 

material natural acaba apresentando peculiaridades relacionadas à organicidade e 

durabilidade que não agradam todo o mercado, sendo muitas vezes utilizado apenas como 

adorno do Design de Interiores.   

O protótipo desenvolvido por Vitor (2018) serviu de base para a elaboração do modelo 

digital, mostrando que uma habitação de bambu pode ser projetada e viabilizada. O layout 

flexível atendeu aos objetivos esperados de uma habitação, se mostra com grande 

possibilidade de assimilação social, por ter uma facilidade na montagem (no que se refere a 

leveza), baixo custo e possibilidade de construção em mutirão.  

Por meio  do entendimento e aprimoramento das etapas da cadeia produtiva do bambu 

em nível nacional, no plantio (para conferir qualidade aos futuros colmos), no tratamento 

(para conferir durabilidade), industrialização (para agregação de valor ao produto) e 

comercialização (conhecimento de novos mercados,  exportação,  reconhecimento do 

produto nacional no mundo e conexão entre fornecedores e usuários), e aproveitamento em 

cascata (separação da matéria-prima, digestão aeróbica, biogás e o retorno para a biosfera) 

o bambu assumiria um papel ativo no mercado nacional e mundial com exportações. 

Portanto, existem muitas oportunidades a serem exploradas. 

A cadeia produtiva do bambu no Brasil precisa de promoção, disseminação e incentivos 

que passem por políticas governamentais, inovação em pesquisas para desenvolver novos 

usos, equipamentos adequados, tecnologias para tratamento que não comprometam a saúde 

ou a qualidade dos ambientes onde o material, oficinas e atividades para disseminar as 

melhores técnicas para o material, formas de conexão entre fornecedores e usuários, métodos 

de comprovação de qualidade e disseminação no mercado da construção civil.  
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Resumo 

Aumento no consumo de energia impulsionou a busca por energia limpa, renovável e de baixo 

impacto. A transformação da luz em eletricidade, por células fotovoltaicas, é tecnologia na 

Engenharia Civil que requer mudanças nos projetos. A pesquisa teve como objetivo realizar estudo 

técnico para o uso da telha solar fotovoltaica Eternit, aprovada e certificada pôr o INMETRO, no 

Brasil.  A telha pode ser empregada em construções para a produção de suínos e aves. A 

metodologia utilizada foi qualitativa, do tipo exploratória e descritiva. Dados coletados com 

produtores integrados resultou na seleção de duas empresas do agronegócio. A conclusão 

demonstra que o uso de telhas solares pode atender sustentabilidade energética da demanda de 

energia elétrica para esses empreendimentos. 

Palavras-chave: Telha solar; Edificação Rural; Produção de Suínos e Aves. 

 

Abstract 

Increased energy consumption spurred the search for clean, renewable and low-impact energy. 

The transformation of light into electricity by photovoltaic cells is a technology in Civil 

Engineering that requires changes in projects. The research aimed to carry out a technical study 

for the use of the photovoltaic solar tile Eternit, approved and certified by INMETRO, in Brazil. 

The tile can be used in buildings to produce swine and poultry. The methodology used was 

qualitative, exploratory and descriptive. Data collected from integrated producers resulted in the 

selection of two agribusiness companies. The conclusion demonstrates that the use of solar tiles 

can meet the energy sustainability of the demand for electricity for these projects. 

Keywords: Solar tile; Fiber cement; Rural Building; Swine and poultry production.  
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1. Introdução 

 

O aumento do consumo energético tem motivado a busca por energia limpa, renovável e 

de baixo impacto ambiental, oportunizando o desenvolvimento de novas tecnologias. A 

energia solar, mundialmente reconhecida, vem aumentando sua participação na matriz 

energética brasileira, com uso da tecnologia fotovoltaica. Programas como Geração 

Distribuída de Energia Elétrica – ProGD, portaria nº 538 de 6 de outubro de 2014, do 

Ministério de Minas e Energia, incentivou a implantação e ampliação da geração 

distribuída em edificações públicas e privadas (DIAS, 2018).  

A transformação da luz em eletricidade, por células fotovoltaicas, têm sido uma das 

tecnologias aderidas a esse programa. A explicação física para o funcionamento das células 

solares fotovoltaicas é comumente fundamentada na teoria dos semicondutores, com 

células de silício. O efeito da luz nas células solares fotovoltaicas, é um processo 

conhecido como fotocondutividade. O silício, nesse caso, “comporta-se como isolante até 

que haja uma fonte de energia externa, como a luz do Sol, capaz de ‘dar um impulso’ em 

seus elétrons da banda de valência para a banda de condução, tornando-os portadores de 

corrente.” (RICHARDS; ETKINA, 2013, p. 578, tradução nossa). O coração de uma célula 

solar é a junção p-n e quando o cristal absorve a luz (efeito fotoelétrico interno), os pares 

elétron-buraco aparecem. E, os elétrons livres são “ejetados” em direções opostas pelo 

campo elétrico da junção p-n, resultando em corrente elétrica (REIS, 2019).  

As células de silício presentes na tecnologia fotovoltaica, como situação contexto na 

engenharia aplicada à produção e transformação da luz, oportunizou o desenvolvimento de 

pesquisas associadas à indústria da energia por meio dos painéis fotovoltaicos. As telhas 

solares, é uma delas, trata-se de tecnologia recente, desenvolvida para gerar eletricidade 

em cobertura do imóvel (“Telha solar: será que vale a pena investir?”, 2018). Essa é a 

primeira e mais recente telha com capacidade de produção de energia solar, desenvolvida 

por empresa líder no Brasil em coberturas de edificações. Trata-se de telhas de concreto 

com células fotovoltaicas, feitas com silício monocristalino (DALMOLIN, 2019). A 

Eternit Solar, como é conhecida, apresentou produto inovador aprovado e certificado pôr o 

Inmetro, para a instalação na construção civil conforme proposto no seu manual, em 

coberturas que atendam as condições de uso para telhas solares fotovoltaicas. Porém ainda 

não é comercializada no mercado de construção civil da região. 

O artigo apresenta os resultados de um estudo de viabilidade de instalação para o uso da 

telha Eternit Solar em coberturas de edificações na construção civil, para aplicação na 

agropecuária. Tendo em vista sua recente inserção no mercado, a tecnologia necessita de 

estudos a seu respeito, em diversos contextos e utilizações, para que estes aspectos possam 

ser conhecidos, analisados e possam ser incluídas nesse tipo de edificações. A justificativa 

para essa pesquisa é que ao investigar a viabilidade de instalação no uso de novas 

tecnologias pode contribuir para disseminação dela na sociedade. O uso de novas 

tecnologias na Engenharia Civil pode proporcionar ganhos para os processos construtivos e 

sustentabilidade energética nestas edificações ao longo de sua vida útil, independentes dos 

custos financeiros relativos à instalação.  
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É importante ressaltar que a tela de fibrocimento é um material largamente aplicado na 

construção civil local, para esse tipo de empreendimento, tendo como único atrativo o 

baixo custo de aquisição e instalação. Entretanto, trata-se de recurso insustentável, tanto 

em seu processo produtivo como no conforto térmico da edificação. Nosso propósito está 

em avaliar a tecnologia inserida nessa, a fim de reduzir o consumo de energia elétrica. 

Cabe ressaltar que não se trata de atribuir sustentabilidade a um recurso insustentável, 

como é o caso da telha de fibrocimento. 

A partir do potencial e aprimoramento que esta tecnologia pode vir a agregar, a partir da 

sua utilização, empresas ou consumidores que optarem por ela poderão se beneficiar com a 

produção da eletricidade. Alguns fatores, como econômicos, só poderão ser confirmados 

mediante sua utilização e o desenvolvimento de estudos em anos futuros, quando a 

tecnologia estiver disponível no mercado. Com essa justificativa a pesquisa foi direcionada 

para responder a seguinte pergunta de pesquisa: Qual a viabilidade técnica no uso de telha 

Eternit solar fotovoltaica em coberturas edificações para produção de suínos e aves? 

 

1. Característica da telha fibrocimento solar 

 

As telhas onduladas de fibrocimento são elementos construtivos de baixo custo e, por 

isso, possuem importante papel na construção de habitações sociais no Brasil (COELHO; 

GOMES; DORNELLES, 2017). A telha estudada nessa pesquisa apresenta as seguintes 

características: (a) Potência de cada telha é 9,16 Wp, o modelo de telhado utiliza 7,5 

telhas/m²; (b) A produção média mensal de cada telha é 1,15 kWh/mês. A telha tem bom 

desempenho com inclinação baixa do sol, dias nublados, luz inclinada, luz refletiva e luz 

indireta; (c) Na Intersolar, foi demonstrado um sistema com 36 telhas e microinversor de 

600 W. Tem potência de 330 Wp e gera em média 41,4 kWh/mês. Os dados aqui 

apresentados foram obtidos no material de orientação ao cliente da Eternit Solar 

(“PERGUNTAS FREQUENTES TELHA ETERNIT SOLAR – FAQ”, [s.d.]). A imagem a 

seguir (Figura 1) é apresentado o experimento (projeto-piloto), utilizado na Intersolar, para 

coleta dos dados apresentados nessa pesquisa. 

 

 

Figura 1: Projeto-piloto da telha Eternit Solar. Disponível em: <https://experienceclub.com.br/post/telha-

que-gera-energia-solar-dispara-acao-da-eternit>. Acesso em 30/01/2020. 
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2. Procedimentos metodológicos utilizados no estudo 

 

A pesquisa de caráter predominantemente qualitativa, do tipo exploratória e descritiva. 

Inicialmente buscou dados e informações técnicas de edificações utilizadas para produção 

de suínos e aves. O foco na utilização da pesquisa de caráter qualitativo está em olhar para 

o subjetivo, para as particularidades do objeto de estudo. Verifica-se que este tipo de 

pesquisa, ainda, “preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações” 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). A utilização da pesquisa exploratória vem a 

oferecer informações e orientar o pesquisador na condução deste projeto. 

Para a pesquisa bibliográfica as buscas foram realizadas nas bases de dados Scielo, 

Google Acadêmico e os periódicos EBSCO, com o descritor “telhado solar”; disponíveis 

nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, não contendo o descritor “telhado solar” que 

busca este estudo. Consequentemente, buscou-se também acesso a blogs de notícias para 

informações atuais acerca da tecnologia. 

A busca de dados junto a integrados na produção agropecuária foi realizada no interior 

do município de Itá, onde formam selecionados dois produtores: um possui criação de 

suínos, e, o outro, criação de aves. No contato junto aos selecionados houve uma 

apresentação informal sobre o projeto, explicando-lhes seus objetivos e houve convite para 

participação desta pesquisa. A coleta de dados foi realizada a partir de dados referentes à 

estrutura das duas edificações, quanto as suas dimensões e, também, coletadas notas de 

consumo da energia elétrica destas construções, sem que houvesse contato com a 

produção. Ambas edificações estão localizadas no interior do município de Itá, no oeste de 

Santa Catarina. O critério de escolha das edificações foi o posicionamento solar dos 

telhados, uma vez que o relevo da região dificulta a aplicação dessa técnica. 

Para a análise quantitativa foram utilizados dados coletados junto ao fabricante da 

tecnologia e integrados na produção agropecuária. Para obtenção dos dados sobre a 

tecnologia foi solicitado por intermédio de correspondência eletrônica. Quanto aos dados 

junto aos integrados foram realizadas visitas aos produtores, onde foram coletados os 

dados. Na posse desses dados foi programada uma planilha eletrônica no Microsoft Excel, 

que serviu como software para os cálculos do estudo de viabilidade técnica. 

Após a localização de cada um dos empreendimentos, foi identificada a localização 

geográfica (latitude e longitude). Na posse desses dados com o uso de software para 

avaliação de posicionamento solar (“Ferramentas para designers e consumidores de energia 

solar”, 2020), foi realizada uma análise técnica a fim de estudar as edificações já 

construídas com uma das inclinações voltadas para o norte. Essa avaliação e de grande 

relevância para a produção de energia solar fotovoltaica, considerando que o local de 

estudo encontrasse na região sul do planeta. 

Como objeto de estudo, nessa pesquisa, uma edificação para produção de aves e outra 

para produção de suínos. A edificação para suínos está localizada em Linha Alvorada (85 

m x 8,3 m) e a edificação para aves localiza-se em Linha São Francisco (130 m x 12 m), 

ambas no interior do município de Itá/SC. Em seguida foi realizada a pesquisa de mercado, 
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colhendo informações a respeito de características destas telhas como: tamanho, 

durabilidade e consumo de energia. Posteriormente foram realizados os cálculos da 

quantidade de telhas necessárias, para ambas as edificações, sendo aferidos separadamente 

os dados das duas edificações, assim como o consumo de energia elétrica destas 

edificações com e sem a utilização das telhas solares fotovoltaicas. 

Para simular a produção de energia com a possibilidade de aplicação da telha solar, foi 

realizada uma planilha pré-programada no Microsoft Excel. Os dados para essa 

programação foram obtidos junto ao fornecedor da tecnologia, onde foram obtidos dados 

como: dimensão da telha e produção de energia por (w/m2). O fabricante não apresentou o 

valor (R$) da telha, pois ainda não está sendo comercializada. Por conta disso, os cálculos 

se restringiram à potência para a viabilidade técnica. 

 

3.  Resultados da análise técnica da edificação para produção de aves 

 

A edificação para produção de aves estudada nessa pesquisa localiza-se na latitude -

27.252208 e longitude -52.288011, utilizada para a avaliação da incidência solar e a área 

do telhado direcionada para o norte verdadeiro. A curva solar está demonstrada na figura 

abaixo (Figura 2). O estudo do posicionamento solar sobre a cobertura da edificação para 

aves demostrou que o empreendimento apresenta bons índices de incidência solar. Esse 

resultado demonstra que a viabilidade para transformação da radiação solar em eletricidade 

pode ser realizada. 

 

 

Figura 2: Posicionamento solar no empreendimento para produção de aves. Fonte: (“Ferramentas para 

designers e consumidores de energia solar”, 2020) 

 

Para verificar a área da cobertura do empreendimento para produção de aves, a partir da 

busca das dimensões da cobertura. Os dados foram adquiridos junto ao proprietário do 

imóvel para a realização do cálculo para a área de aplicação, a partir das dimensões do 
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empreendimento: comprimento (C) 130 m; largura (L) 12 m; beiral (B) 0,8 m. A tenha é de 

fibrocimento (a mesma atualmente utilizada na construção civil), instalada com inclinação 

de 15 % (I). Após a aplicação da equação para cálculo da área (Eq. 1).  

 

𝐴 = [(𝐿 2⁄ + 𝐵) × 𝐼] × 𝐶            (1)                                                                                

 

O cálculo da cobertura demonstrou que o empreendimento possui 1017 m² de telhado 

voltados para o norte. O consumo anual de energia elétrica no empreendimento para 

produção de aves, os dados obtidos, nas faturas de energia elétrica, demostram que de 

novembro de 2018 a novembro de 2019 o consumo apresentou oscilações (Figura 3) de 

4750 kW a 100 kW (período de intervalo na produção). Nesse período o valor médio 

mensal do consumo foi calculado em 2562,31 kW.  

 

 

Figura 3: Histórico de consumo na edificação para produção de aves (KW). Fonte: Autores, 2019. 

 

O valor médio mensal de consumo, considerando área do telhado voltadas ao norte e 

dados do fornecedor da tecnologia formam utilizados para simular a área necessária para 

que a edificação se torne autossuficiente na produção de energia elétrica. A simulação 

(Figura 4) mostra que para gerar energia consumida nessa edificação são necessários 297 

m2 de área, significativamente inferior à área voltada para o norte. Se aplicada em toda a 

área norte é possível gerar 8772 KW/mês na produção de energia elétrica. Portanto, é 

viável o uso dessa tecnologia nessa edificação.  

 

 

Figura 4: Simulação do projeto para atender a demanda na produção de aves. Fonte: Autores, 2019 

Para essa simulação, conforme anteriormente relatado, os dados da produção de 

eletricidade foram obtidos em estudo experimental, desenvolvido por testes junto à 

100 170

4750

1380

4290

3100

2320
2100

3660

2790
2290

4090

2270

nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov

taia_
Caixa de texto
271



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

representante da tecnologia. Considerando que os índices de incidência solar considerados 

nesse experimento são da região sudeste, com variações em relação às condições 

climáticas e de posicionamento solar do local de estudo (na região Sul), possivelmente 

haverá alterações nesses índices de produção de energia quando a tecnologia for instalada 

nesses empreendimentos. 

 

4. Resultados da análise técnica da edificação para produção de suínos 

 

A edificação para produção de suínos, estudada nessa pesquisa, localiza-se na latitude -

27.226872 e longitude -52.247818. Em visita técnica forma adquiridos dados da edificação 

como características do telhado, dimensões e a fatura do consumo de energia elétrica. O 

estudo técnico realizado, a partir dos dados de localização e sítio de posicionamento solar 

(“Ferramentas para designers e consumidores de energia solar”, 2020), e com isso, 

realizada a avaliação da incidência solar, bem como a área direcionada para o norte 

verdadeiro. A curva solar está representada na figura abaixo (Figura 5). O estudo do 

posicionamento solar sobre esta cobertura também demostrou bons índices de incidência 

solar no telado do empreendimento. 

 

 

Figura 5: Posicionamento solar no empreendimento para produção de suínos. Fonte: (“Ferramentas para 

designers e consumidores de energia solar”, 2020) 

 

O estudo do posicionamento solar sobre esta cobertura demostrou que o 

empreendimento apresenta bons índices de incidência solar. Esse resultado também 

demonstra que há viabilidade para transformação da radiação solar em eletricidade. Os 

dados, como no empreendimento anterior, foram adquiridos junto ao proprietário do 

imóvel para a realização do cálculo para a área de aplicação, a partir das dimensões do 
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empreendimento: comprimento (C) 85 m; largura (L) 8,5 m; beiral (B) 0,8 m. A tenha é de 

fibrocimento, instalada com inclinação de 15 % (I). Após a aplicação da equação para 

cálculo da área (Eq. 1), constatamos que a área de cobertura posicionada para o norte é de 

484 m2. Quanto ao histórico do consumo anual de energia elétrica na edificação para 

suínos, também realizado de novembro de 2018 a novembro de 2019, pode ser observa no 

gráfico (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Histórico de consumo na edificação para suínos (KW). Fonte: Autores, 2019 

 

O resultado dos dados do histórico demonstra que o consumo de energia elétrica desta 

propriedade também oscilou durante o período. Nesse período o valor médio mensal de 

consumo foi calculado em 480 kW, utilizado para simular a área necessária para que a 

edificação se torne autossuficiente na produção de energia elétrica (figura 7) Para atender a 

demanda de 480 kW seriam necessários 56 m2 de telhado. Entretanto, a área posicionada 

ao norte é de 484 m2, possibilitando suprir a demanda de energia elétrica. Como no 

empreendimento anterior, os dados da produção de eletricidade possivelmente terão 

variações devido a localização da edificação.  

 

 

Figura 7: Simulação do projeto para atender a demanda na edificação para suínos. Fonte: Autores, 

2019 

Considerações Finais 

 

O estudo objetivou investigar o uso de tecnologia fotovoltaica, a fim de obter ganhos 

aos processos construtivos e na sustentabilidade energética nos empreendimentos 

agropecuários. Ao investigar a aplicação de novas tecnologias na Engenharia Civil, como 

nesse estudo, poderá contribuir para sua disseminação na sociedade. Conforme relatado no 

início desse artigo, não se trata de atribuir sustentabilidade à um material insustentável, 

como é o caso das telas fibrocimento. 
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Os resultados obtidos, mediante simulação e avaliação dos locais, indicam que o 

potencial de produção de eletricidade, a partir da tecnologia, poderá atender a demanda de 

energia elétrica nessas edificações rurais para suínos e aves. Portanto, a pesquisa, em 

parceria com os produtores, possibilitou a análise técnica e evidenciou a utilização de 

telhas solares em edificações para suínos e aves como vantajosa. Mediante os trabalhos já 

produzidos a este respeito com tecnologia fotovoltaica, evidenciou-se que as vantagens e 

benefícios abrangem também os empreendimentos residenciais urbanos. Desse modo é 

possível produzir energia para atender demandas, resultando na redução nos custos com 

eletricidade.  

Nas telhas solares fotovoltaicas, quando a luz Solar atinge a telha há movimentação de 

elétron, gerado corrente elétrica, como nas tecnologias fotovoltaicas convencionais. 

Pesquisas com uso de tecnologias, como essa, poderão contribuir para a disseminação na 

Engenharia Civil e, consequentemente, promover mudanças nos processos construtivos e, 

quem sabe, futuramente ser aplicada em telhas mais sustentáveis (como as de barro). Essa 

certamente é a importância que o uso deste recurso beneficia, não apenas setor de produção 

de aves e suínos, mas a toda construção civil. Desse modo, pode-se generalizar que o uso 

dessa tecnologia poderá contribuir no desenvolvimento sustentável do país, contribuindo 

com os setores econômicos e sociais.  

Cabe destacar que o estudo de viabilidade econômica ainda não foi possível realizar, 

pois a telha Eternit fotovoltaica ainda não está disponível no mercado e, portanto, não é 

possível definir o custo de instalação. E, por se tratar de tecnologia de inovação, ainda não 

lançada no mercado, a utilização de telhas solares no país confere pouca produção de 

material científico produzido a este respeito. Sendo assim, esse artigo poderá contribuir 

para o desenvolvimento de estudos e projetos que promova a avaliação de suas 

características, bem como estudo de dados referentes à sua sustentabilidade. Desse modo 

será possível estabelecer comparativos com as demais tecnologias ou, ainda, pesquisar 

aplicações variadas que possam comprovar suas vantagens e desvantagens no uso da 

tecnologia.  
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Resumo 

Este artigo descreve um projeto de design sustentável, 
desta autora, realizada em novembro de 2019
um lounge para exposições, mas não tinha expositores, sendo criado um projeto 
preocupando-se com a questão da 
de Palhoça-SC. Através da metodologia de 
chegando-se à execução de seis painéis expositores de 2 
se como estrutura tubos de PVC e painéis de madeira reutiliz
harmônico os painéis comportaram bem as imagens expostas, 
também para o suporte expositivo.
Feiras, pois é de fácil montagem
design voltado à exposição de arte
cultural entre artistas e público.

Palavras-chave: Design sustentável

 

Abstract 

This article describes a sustainable design 
author,held in November 2019. The place, 
but had no exhibitors, so a design 
sustainability issue, one of the goals of the neighborhood, located in the city of Palhoça
Through the Rittel methodology (apud Burdek, 2010) the 
execution of six displays panels with 2m high and 80 cm wide, using 
panels as structure. Through a simple and harmonic design, the panels behaved well the exposed 
images,arousing the public´s curiosity also for the exhibition support. The panel can also be used 
in events of Congresses end Fairs, as it is easy to assemble and store. In addition, the 
contributes to the design aimed at the art exhibition, whi
greater cultural interaction between artists end the public.

Keywords: Sustainable design; Exhibition design; Reused material.
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n sustentável: projeto de painel para exposição com materiais 
reutilizados 

 

 

inable design: panel design for exhibition with reused materials

Chrystianne Goulart Ivanóski, Doutora em Eng. de Produção, UFSC.

c.ivanoski@ufsc.br 

artigo descreve um projeto de design sustentável, elaborado para uma exposição
novembro de 2019. O local, um Centro Executivo de Serviços, possuía 
, mas não tinha expositores, sendo criado um projeto 

se com a questão da sustentabilidade, uma das metas do Bairro, localizado na c
. Através da metodologia de Rittel (apud Burdek, 2010) realizou

se à execução de seis painéis expositores de 2 m de altura e 80 cm de largura, utilizando
se como estrutura tubos de PVC e painéis de madeira reutilizados. Através de um design simples e 
harmônico os painéis comportaram bem as imagens expostas, despertando a curiosid
também para o suporte expositivo. O painel pode ser utilizado também em eventos de

é de fácil montagem e armazenamento. Além disso, o projeto contribui também para o 
de arte, ainda muito sutil no Brasil, permitindo uma

cultural entre artistas e público. 

Design sustentável; Design de exposição; Material reutilizado

This article describes a sustainable design Project, developed for a photo exhibition, by this 
author,held in November 2019. The place, em Executive Services Center, had 
but had no exhibitors, so a design Project was created, with easy execution, worrying about the 
sustainability issue, one of the goals of the neighborhood, located in the city of Palhoça
Through the Rittel methodology (apud Burdek, 2010) the Project was carried out, reaching the 
execution of six displays panels with 2m high and 80 cm wide, using reused PVC tubes and 
panels as structure. Through a simple and harmonic design, the panels behaved well the exposed 

public´s curiosity also for the exhibition support. The panel can also be used 
in events of Congresses end Fairs, as it is easy to assemble and store. In addition, the 
contributes to the design aimed at the art exhibition, which is still very subtle in Brazil, allowing 

between artists end the public. 

Sustainable design; Exhibition design; Reused material. 
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Chrystianne Goulart Ivanóski, Doutora em Eng. de Produção, UFSC. 

elaborado para uma exposição de fotos, 
local, um Centro Executivo de Serviços, possuía 

, mas não tinha expositores, sendo criado um projeto de fácil execução, 
uma das metas do Bairro, localizado na cidade 

Rittel (apud Burdek, 2010) realizou-se o projeto, 
80 cm de largura, utilizando-

través de um design simples e 
despertando a curiosidade do público 

em eventos de Congressos e 
o projeto contribui também para o 

permitindo uma maior interação 

Material reutilizado 

developed for a photo exhibition, by this 
Executive Services Center, had na exhibition lounge, 

was created, with easy execution, worrying about the 
sustainability issue, one of the goals of the neighborhood, located in the city of Palhoça-SC. 

was carried out, reaching the 
PVC tubes and wooden 

panels as structure. Through a simple and harmonic design, the panels behaved well the exposed 
public´s curiosity also for the exhibition support. The panel can also be used 

in events of Congresses end Fairs, as it is easy to assemble and store. In addition, the project also 
ch is still very subtle in Brazil, allowing 
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1. Introdução 

 

Atualmente, várias áreas que envolvem o projeto de produtos buscam relacioná
aspectos sustentáveis, em função da preocupação com o meio ambiente. Destaca
design de produto sustentável, que é relacionado, neste trabalho, a um eixo do design que 
ainda precisa se desenvolver muito 
2016).  

Assim, utilizando-se a metodologia 
etapas , chegou-se ao projeto e execução de um produto a ser utilizado em espaços de 
exposição, sendo ele um 
problema advindo de uma exposição de fotografias que a autora iria realizar, mas cujo 
local não disponibilizava de estruturas para tal
poderia ser o design de um expositor sustentável, que fosse d
montagem e armazenamento, e com uma leveza e simplicidade visual, que não ofuscasse 
as obras (imagens) nele expostas

De acordo com estas questões foi elaborado o presente artigo, que relata aspectos 
teóricos e práticos que foram 

 

2. Design sustentável e o Design de exposição
 

O design sustentável enfatiza a busca pelo desenvolvimento de 
prejudiciais aos seres humanos e 

Diante de aspectos relacionados ao consumismo intenso e à
naturais, a sociedade e as empresas vêm se conscientizando da importância de práticas 
voltadas para a sustentabilidade. 
desenvolvimento social, econômico e a
dos 3Rs - reduzir, reutilizar e reciclar
desperdício de materiais e produtos, no que tange
sólidos (PAULA et al, 2017)

Sabado e Farias Filho 
conhecida durante muitos anos com
devido a fatores como a geração 
fossem reaproveitados, retornariam ao ciclo de produção substi
naturais. Meneguelli (2016) corrobora com o exposto ao afirmar que a reutilização 
colabora na gestão do lixo, enquanto resíduos
descartado, evitando a exploração de recur

De acordo com Silva e Komatsu
prolongamento da vida útil d
no ambiente. Neste ponto
diminui o consumo de energia para a fabrica
também, a extração de matéria
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, várias áreas que envolvem o projeto de produtos buscam relacioná
aspectos sustentáveis, em função da preocupação com o meio ambiente. Destaca
design de produto sustentável, que é relacionado, neste trabalho, a um eixo do design que 

precisa se desenvolver muito – o design de exposição (MANZINI, 2008; COUTO, 

a metodologia de Rittel (apud Burdek, 2010) 
se ao projeto e execução de um produto a ser utilizado em espaços de 

exposição, sendo ele um “painel expositivo”. Este projeto se deu em função de um 
problema advindo de uma exposição de fotografias que a autora iria realizar, mas cujo 

de estruturas para tal. Surgiu, então, a seguinte questão: como 
poderia ser o design de um expositor sustentável, que fosse de fácil desenvolvimento, 

armazenamento, e com uma leveza e simplicidade visual, que não ofuscasse 
s obras (imagens) nele expostas?  

De acordo com estas questões foi elaborado o presente artigo, que relata aspectos 
que foram fundamentais para a realização do design deste produto.

ustentável e o Design de exposição 

O design sustentável enfatiza a busca pelo desenvolvimento de 
prejudiciais aos seres humanos e ao meio ambiente (NOGUEIRA, 2003).

e aspectos relacionados ao consumismo intenso e à escassez dos recursos 
naturais, a sociedade e as empresas vêm se conscientizando da importância de práticas 
voltadas para a sustentabilidade. A sustentabilidade busca o equilíbrio entre o 

o social, econômico e ambiental , tendo como uma de suas bases 
reduzir, reutilizar e reciclar, sendo estas, ações práticas que visam minimizar o 

ais e produtos, no que tange principalmente, a questão dos 
, 2017).   

 (2011) lembram que a indústria da constr
conhecida durante muitos anos como provocadora de vários danos 

geração de grandes volumes de resíduos e de entulho
fossem reaproveitados, retornariam ao ciclo de produção substituindo as matérias

Meneguelli (2016) corrobora com o exposto ao afirmar que a reutilização 
, enquanto resíduos, ao reaproveitar um material que pod

exploração de recursos naturais. 

De acordo com Silva e Komatsu (2014), ‘reutilizar’ tem como maior ponto positivo o 
prolongamento da vida útil dos produtos, contribuindo para um menor acú

Neste ponto, o desenvolvimento sustentável é colocado em prática, pois 
o consumo de energia para a fabricação de alguns produtos e 
a extração de matéria-prima. 
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, várias áreas que envolvem o projeto de produtos buscam relacioná-los aos 
aspectos sustentáveis, em função da preocupação com o meio ambiente. Destaca-se aí o 
design de produto sustentável, que é relacionado, neste trabalho, a um eixo do design que 

(MANZINI, 2008; COUTO, 

de Rittel (apud Burdek, 2010) composta por seis 
se ao projeto e execução de um produto a ser utilizado em espaços de 

eu em função de um 
problema advindo de uma exposição de fotografias que a autora iria realizar, mas cujo 

. Surgiu, então, a seguinte questão: como 
e fácil desenvolvimento, 

armazenamento, e com uma leveza e simplicidade visual, que não ofuscasse 

De acordo com estas questões foi elaborado o presente artigo, que relata aspectos 
ização do design deste produto. 

O design sustentável enfatiza a busca pelo desenvolvimento de produtos menos 
(NOGUEIRA, 2003). 

escassez dos recursos 
naturais, a sociedade e as empresas vêm se conscientizando da importância de práticas 

A sustentabilidade busca o equilíbrio entre o 
suas bases o conceito 

práticas que visam minimizar o 
questão dos resíduos 

lembram que a indústria da construção civil ficou 
provocadora de vários danos ao meio ambiente, 

grandes volumes de resíduos e de entulhos que, se 
tuindo as matérias-primas 

Meneguelli (2016) corrobora com o exposto ao afirmar que a reutilização 
, ao reaproveitar um material que poderia ser 

como maior ponto positivo o 
, contribuindo para um menor acúmulo de resíduos 

cado em prática, pois 
ção de alguns produtos e ajuda a reduzir, 
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Neste contexto, muitos projetistas
possibilidade efetiva da reutilização de materiais
para uma sustentabilidade a ní

Manzini e Vezzoli (2002) propõem níveis de interferência para atuação do design na 
busca de redução dos impactos ambientais, sendo um deles o design de novos produtos 
mais eficientes ecologicamente, que vem de enco
segundo Manzini (2008) 
ecologicamente necessário.

Assim faz-se necessário, de aco
através de abordagens proje

Neste contexto, destaca-
ao ‘design de exposição’, que conforme Couto (2016) e Schwartz (2017) no Brasil ainda é 
uma área muito sutil, por mais 
aspectos relacionados à expografia e exposições culturais.

De acordo com Franco (apud COUTO, 2016) 
se ocupa da definição da linguagem e do design de uma
todas as atividades de preparação do espaço,
adequado para tal fim.  

Na área do Design, o termo ‘design de exibição’
mais utilizado internacionalmen
expositivo’ é mais usado na região de São Paulo, sendo que no Rio de Janeiro destaca
termo ‘projeto expográfico ou expositivo

Cury (2006) define o termo 
valores, ou como uma tomada de consciência subjetiva em relação 
presentes em nossa sociedade.

O designer é o mais indicado a desenvolver o mobiliário 
integrada, preocupando-se com
material adequado, sustentabilidade, contato visual e sensorial do us
(COUTO, 2016). 

Para Dernie (2007) o ‘
exibido e espaço no qual o 
como eles serão dispostos
público.  

Já Schwartz (2017) salienta que o ‘design de exposição’ pode contri
desenvolvimento de exposições de arte aqui no Brasil, além de despertar a consciência do 
designer na criação de espaços de exposição, não somente os voltados à arte, mas também, 
os utilizados, por exemplo, em conferências, 
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muitos projetistas de design de produto deveriam
possibilidade efetiva da reutilização de materiais em seus projetos, contribuindo

a sustentabilidade a nível de redução de resíduos sólidos ao meio ambiente.

Manzini e Vezzoli (2002) propõem níveis de interferência para atuação do design na 
busca de redução dos impactos ambientais, sendo um deles o design de novos produtos 

ecologicamente, que vem de encontro ao conceito do Ecodesign, que 
undo Manzini (2008) é uma atividade que liga o tecnicamente possível com o 

ecologicamente necessário. 

se necessário, de acordo com estes autores, a prática do ‘design
através de abordagens projetuais.  

-se neste trabalho uma vertente direcionada a projetos voltados 
ao ‘design de exposição’, que conforme Couto (2016) e Schwartz (2017) no Brasil ainda é 
uma área muito sutil, por mais que se tenha tido, nos últimos anos, uma abrangência de 
aspectos relacionados à expografia e exposições culturais. 

De acordo com Franco (apud COUTO, 2016) a expografia é a área da museografia que 
da linguagem e do design de uma exposição. A expografia engloba 

todas as atividades de preparação do espaço, incluindo o projeto e construção de mobiliário 

Na área do Design, o termo ‘design de exibição’ ou ‘design de exposição
mais utilizado internacionalmente; já no Brasil, ‘design de exposi

’ é mais usado na região de São Paulo, sendo que no Rio de Janeiro destaca
fico ou expositivo’ (BRAGA, apud SCHWARTZ, 2017

o termo ‘exposição’ como uma comunicação, concepção de idéias e 
valores, ou como uma tomada de consciência subjetiva em relação às ideologias culturais 
presentes em nossa sociedade.   

O designer é o mais indicado a desenvolver o mobiliário expositivo, 
se com aspectos referentes à harmonia, funçã

material adequado, sustentabilidade, contato visual e sensorial do usuário com o produto

‘design de exibições’ considera o diálogo entre objet
exibido e espaço no qual o mesmo é apresentado; assim, o local onde os

dispostos, irá determinar a natureza da mensagem que comunicam

Já Schwartz (2017) salienta que o ‘design de exposição’ pode contri
desenvolvimento de exposições de arte aqui no Brasil, além de despertar a consciência do 
designer na criação de espaços de exposição, não somente os voltados à arte, mas também, 

por exemplo, em conferências, congressos, feiras. 
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m ter em mente a 
em seus projetos, contribuindo assim, 

sólidos ao meio ambiente. 

Manzini e Vezzoli (2002) propõem níveis de interferência para atuação do design na 
busca de redução dos impactos ambientais, sendo um deles o design de novos produtos 

ntro ao conceito do Ecodesign, que 
é uma atividade que liga o tecnicamente possível com o 

a prática do ‘design sustentável’, 

se neste trabalho uma vertente direcionada a projetos voltados 
ao ‘design de exposição’, que conforme Couto (2016) e Schwartz (2017) no Brasil ainda é 

que se tenha tido, nos últimos anos, uma abrangência de 

a expografia é a área da museografia que 
A expografia engloba 

incluindo o projeto e construção de mobiliário 

gn de exposição’ vem sendo 
de exposição’ ou ‘projeto 

’ é mais usado na região de São Paulo, sendo que no Rio de Janeiro destaca-se o 
’ (BRAGA, apud SCHWARTZ, 2017). 

como uma comunicação, concepção de idéias e 
s ideologias culturais 

, pois tem uma visão 
função, ergonomia, 

uário com o produto. 

logo entre objeto a ser 
ntado; assim, o local onde os objetos estarão e 

determinar a natureza da mensagem que comunicam ao 

Já Schwartz (2017) salienta que o ‘design de exposição’ pode contribuir para o 
desenvolvimento de exposições de arte aqui no Brasil, além de despertar a consciência do 
designer na criação de espaços de exposição, não somente os voltados à arte, mas também, 
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Figura 1: Exemplo de expositores. Fonte: 

 
Em se tratando de expositores, normalmente percebe

grandes painéis de madeira, muitas vezes possuindo grande 
pesados e difíceis de transportar e guardar (como se obs
Outros são mais simples, como na segunda imagem, mas geralmente não possuem uma 
estrutura firme para a colocação das imagens expostas, pode

Além disso, não há preocupação na utilização de materiais sustentáveis, reutilizados, 
pois normalmente os painéis expositivos são encomendados diretamente à empresas que já 
trabalham com um tipo de material específico.

Daí, a ideia de criação de um projeto de painel para exposição que reutilize materiais
construção civil, como tubos de PVC roscável e lâminas de madeira, permitindo um
leve, de fácil manuseio, montage

 

2.1. Materiais reutilizáveis
 

Praticamente todas as atividades desenvolvidas no setor da construção civil são 
geradoras de entulho. No processo construtivo ou nas obras de reforma, a falta de uma 
cultura de reutilização e reciclagem são as principais causas do entulho gerado pelas 
demolições durante o processo.

Reutilizar consiste no aproveitamento de produtos sem que estes sofram quaisquer tipos 
de alterações ou processamento complexos. Antes de um produto ser jogado fora, ele ainda 
tem muitos usos sem ter que passar por um processo de restauração ou 
ser criativo, inovador e usá
produtos  à venda que estejam danificados também podem ser reutilizados.

Neste contexto, destacam
lâminas de madeira (hardboard)

O policloreto de vinila 
conexões destinados a instalações hidráulicas residenciais. É também utilizado na 
fabricação de calhas, esquadrias, forros, divisórias, persianas, entre outros produtos da 
construção civil, sendo esta a res
mundial do PVC (IBPVC, s/d)
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de expositores. Fonte: www.googleimagens.com/exemplo

Em se tratando de expositores, normalmente percebe-se que estes são feitos com 
grandes painéis de madeira, muitas vezes possuindo grande espessura, o que os torna 
pesados e difíceis de transportar e guardar (como se observa na primeira imagem da fig.1
Outros são mais simples, como na segunda imagem, mas geralmente não possuem uma 
estrutura firme para a colocação das imagens expostas, podendo danificá

Além disso, não há preocupação na utilização de materiais sustentáveis, reutilizados, 
pois normalmente os painéis expositivos são encomendados diretamente à empresas que já 
trabalham com um tipo de material específico. 

ação de um projeto de painel para exposição que reutilize materiais
construção civil, como tubos de PVC roscável e lâminas de madeira, permitindo um

montagem e armazenamento. 

2.1. Materiais reutilizáveis 

as as atividades desenvolvidas no setor da construção civil são 
geradoras de entulho. No processo construtivo ou nas obras de reforma, a falta de uma 
cultura de reutilização e reciclagem são as principais causas do entulho gerado pelas 

processo. 

Reutilizar consiste no aproveitamento de produtos sem que estes sofram quaisquer tipos 
de alterações ou processamento complexos. Antes de um produto ser jogado fora, ele ainda 
tem muitos usos sem ter que passar por um processo de restauração ou 

r e usá-lo de várias maneiras (CASSA et al, 2001).
à venda que estejam danificados também podem ser reutilizados.

estacam-se dois produtos de fácil manuseio – os tubos de PVC e as 
(hardboard). 

O policloreto de vinila – PVC - geralmente é disponibilizado em forma de tubos e 
conexões destinados a instalações hidráulicas residenciais. É também utilizado na 
fabricação de calhas, esquadrias, forros, divisórias, persianas, entre outros produtos da 
construção civil, sendo esta a responsável por mais de 60% do merc
mundial do PVC (IBPVC, s/d). 
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exemplodeexpositores. 

se que estes são feitos com 
espessura, o que os torna 

erva na primeira imagem da fig.1). 
Outros são mais simples, como na segunda imagem, mas geralmente não possuem uma 

ndo danificá-las. 

Além disso, não há preocupação na utilização de materiais sustentáveis, reutilizados, 
pois normalmente os painéis expositivos são encomendados diretamente à empresas que já 

ação de um projeto de painel para exposição que reutilize materiais da 
construção civil, como tubos de PVC roscável e lâminas de madeira, permitindo um design 

as as atividades desenvolvidas no setor da construção civil são 
geradoras de entulho. No processo construtivo ou nas obras de reforma, a falta de uma 
cultura de reutilização e reciclagem são as principais causas do entulho gerado pelas 

Reutilizar consiste no aproveitamento de produtos sem que estes sofram quaisquer tipos 
de alterações ou processamento complexos. Antes de um produto ser jogado fora, ele ainda 
tem muitos usos sem ter que passar por um processo de restauração ou reciclagem. Basta 

 Além disso, outros 
à venda que estejam danificados também podem ser reutilizados. 

os tubos de PVC e as 

geralmente é disponibilizado em forma de tubos e 
conexões destinados a instalações hidráulicas residenciais. É também utilizado na 
fabricação de calhas, esquadrias, forros, divisórias, persianas, entre outros produtos da 

ponsável por mais de 60% do mercado brasileiro e 
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Figura 2: Tubos em PVC. Fonte: 

 

É um material leve, de baixa manutençã

Segundo o Instituto Brasileiro do PVC
apresenta baixo consumo de energia em sua produção.
representa a união de todos os segmentos da cadeia produtiva, desde os fabricantes de 
matéria-prima, até os recicladores.

De acordo com o mesmo, a 
é muito grande, já que o PVC é mais utilizado em produtos d
pesquisa realizada na indústria brasileira de reciclagem mecânica de PVC
2014 se reciclou 17,1% do total d
cerca de 22,9 mil toneladas das 134,2 mil toneladas de PVC pós
ano. Em comparação ao índice de 2013, houve
(IBPVC, s/d).  

Entretanto, o que sobra é usado na form
perdas de propriedades do material reciclado, muitas vezes são acrescentad
(concentrados de cor, plastificantes, estabilizantes térmico
sendo estas, práticas sustentáveis

Por outro lado, alguns poucos 
criações, que geralmente se relacionam à produtos de interiores, como base de mesas, 
luminárias, vasos, entre outros. 
que gosta de objetos e mobiliário 
projeto de design sustentável efetivo.

Figura 3: Produtos feitos com tubos de PVC. Fonte: 
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Fonte: https://revistaadnormas.com.br/2018/10/16/os-ensaios

conexoes-de-pvc/  

leve, de baixa manutenção, de fácil corte, encaixe e de alta durabilidade. 

o o Instituto Brasileiro do PVC (IBPVC) é um material 
apresenta baixo consumo de energia em sua produção. Este Instituto
representa a união de todos os segmentos da cadeia produtiva, desde os fabricantes de 

prima, até os recicladores. 

De acordo com o mesmo, a quantidade de resíduo de PVC na coleta seletiva de lixo não 
o PVC é mais utilizado em produtos de longa duração. 

indústria brasileira de reciclagem mecânica de PVC
reciclou 17,1% do total de PVC pós-consumo gerado, ou seja, foram recicladas 

cerca de 22,9 mil toneladas das 134,2 mil toneladas de PVC pós-consumo gerado naquele 
ao índice de 2013, houve um crescimento de 0,7 pontos percentuais

o que sobra é usado na forma de reciclagem de PVC e 
perdas de propriedades do material reciclado, muitas vezes são acrescentad
(concentrados de cor, plastificantes, estabilizantes térmicos e lubrificantes externos), não 

práticas sustentáveis (PIVA et al, 1999). 

poucos artistas e designers utilizam-se de tubos de
criações, que geralmente se relacionam à produtos de interiores, como base de mesas, 
luminárias, vasos, entre outros. Mas, estes são feitos comumente para uma ou outra pessoa 
que gosta de objetos e mobiliário artesanal, não atingindo um maior público através de um 
projeto de design sustentável efetivo.  

    

com tubos de PVC. Fonte: www.pinterest.com/produtos
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ensaios-em-tubos-e-

encaixe e de alta durabilidade.  

 100% reciclável e 
Este Instituto é a entidade que 

representa a união de todos os segmentos da cadeia produtiva, desde os fabricantes de 

PVC na coleta seletiva de lixo não 
e longa duração. Uma 

indústria brasileira de reciclagem mecânica de PVC mostra que em 
, ou seja, foram recicladas 

consumo gerado naquele 
um crescimento de 0,7 pontos percentuais 

a de reciclagem de PVC e para compensar as 
perdas de propriedades do material reciclado, muitas vezes são acrescentados aditivos 

s e lubrificantes externos), não 

se de tubos de PVC em suas 
criações, que geralmente se relacionam à produtos de interiores, como base de mesas, 

ara uma ou outra pessoa 
público através de um 

produtosemtuboPVC. 
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Além dos tubos de PVC, um produto
painéis de madeira. 

No Brasil, o setor de painéis 
modernização do parque fabril e o surgimento de 
principalmente aos setores da construção civil e 

Segundo o Banco Nacional de Desenvolv
vantagem desse tipo de produto é a sua aplicação como substituto da madeira maciça em 
diferentes usos, como na fabricação de móveis, portas, pisos e rodapés
princípios de sustentabilidade

De acordo com Bacha et al
larguras, espessuras e comprimento
materiais lignocelulósicos, de fibras vegetais, partículas, lascas, ou lâminas e que são 
aglutinados com o uso de resinas sintéticas.
pelo nome de sua marca – Euca
fibra dura, com espessuras muito finas, que geralmente é usada em forros ou divisórias (op. 
cit.). 

Figura 4: Painel de madeira tipo hardboard. Fonte: 

Neste sentido, em função da necessidade de c
exposição, com a finalidade de 
‘design de exibição’ ou ‘design de exposição
como estrutura tubos de PVC 
praticidade e rapidez de execução e 

  

3. Procedimentos metodológicos

 

Para a elaboração do projeto de design de um painel expositivo sustentável
a metodologia de Horst Rittel, que foi professor na Escola de Ulm 
método de abordagem científica ao projeto, destinado às áreas do Design e Arquitetura 
(NEVES, 2015).  

Rittel descreveu uma seqüência linear de ações a partir da qual cada etapa dependerá 
sempre do resultado da etapa anterior, podendo haver realimentações pontuais no interior 
de cada uma. A escolha deste método deve
a qualquer área e contexto temático.

Etapas da metodologia de Rittel
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ubos de PVC, um produto adequado para o design de expositores são os 

No Brasil, o setor de painéis de madeira tem apresentado grande crescimento devido à 
modernização do parque fabril e o surgimento de novos produtos
principalmente aos setores da construção civil e do mobiliário. 

Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
vantagem desse tipo de produto é a sua aplicação como substituto da madeira maciça em 

erentes usos, como na fabricação de móveis, portas, pisos e rodapés
princípios de sustentabilidade (MATTOS et al, 2008). 

et al (2007), são objetos na forma retangular 
larguras, espessuras e comprimentos – constituídos de derivados de madeira e outros 
materiais lignocelulósicos, de fibras vegetais, partículas, lascas, ou lâminas e que são 
aglutinados com o uso de resinas sintéticas. Um dos tipos de painéis, também conhecidos 

Eucatex ou Duratex – é o ‘hardboard’, uma chapa de madeira de 
fibra dura, com espessuras muito finas, que geralmente é usada em forros ou divisórias (op. 

 

: Painel de madeira tipo hardboard. Fonte: www.pinterest.com/tiposdepainelde

 

em função da necessidade de criação de um modelo de painel para
, com a finalidade de expor fotografias desta autora, optou-se por um projeto de 

design de exposição’ de um mobiliário (pai
tubos de PVC e painel de madeira tipo hardboard, já que 

execução e montagem, além de facilidade no armazenamento

Procedimentos metodológicos 

projeto de design de um painel expositivo sustentável
a de Horst Rittel, que foi professor na Escola de Ulm – Alemanha, e criou um 

método de abordagem científica ao projeto, destinado às áreas do Design e Arquitetura 

Rittel descreveu uma seqüência linear de ações a partir da qual cada etapa dependerá 
sempre do resultado da etapa anterior, podendo haver realimentações pontuais no interior 

A escolha deste método deve-se à sua simplicidade de etapas e apli
a qualquer área e contexto temático. 

Etapas da metodologia de Rittel (apud BURDEK, 2010): 
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adequado para o design de expositores são os 

tem apresentado grande crescimento devido à 
novos produtos, destinados 

imento Econômico e Social, a principal 
vantagem desse tipo de produto é a sua aplicação como substituto da madeira maciça em 

erentes usos, como na fabricação de móveis, portas, pisos e rodapés, alinhando-se aos 

(2007), são objetos na forma retangular – com diferentes 
constituídos de derivados de madeira e outros 

materiais lignocelulósicos, de fibras vegetais, partículas, lascas, ou lâminas e que são 
Um dos tipos de painéis, também conhecidos 

é o ‘hardboard’, uma chapa de madeira de 
fibra dura, com espessuras muito finas, que geralmente é usada em forros ou divisórias (op. 

depaineldemadeira. 

riação de um modelo de painel para 
se por um projeto de 

de um mobiliário (painel) que utilizasse 
, já que se buscava 

de no armazenamento. 

projeto de design de um painel expositivo sustentável foi utilizada 
Alemanha, e criou um 

método de abordagem científica ao projeto, destinado às áreas do Design e Arquitetura 

Rittel descreveu uma seqüência linear de ações a partir da qual cada etapa dependerá 
sempre do resultado da etapa anterior, podendo haver realimentações pontuais no interior 

se à sua simplicidade de etapas e aplicabilidade 
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1- Estabelecimento e compreensão do problema
2- Coleta de informações
3- Análise das informações
4- Desenvolvimento de conceitos e soluções alternativas
5- Avaliação e reavaliação de altern
6- Testar e implementar

De acordo com estas etapas foi estabelecido o problema que seria a criação de um 
painel expositor para colocação das 12 fotos (tamanho 50 x 50 cm) a serem expostas em 
local público fechado, com a preocupação de se

Realizou-se então a coleta de informações e
algumas lojas de materiais, como a Luciano Lâminas, especializada em painéis de madeira, 
realizando-se uma visita in loco, além de contato com obras
Mônica (em Florianópolis) e alguns conhecidos que haviam feito reformas em suas casas 
para saber a respeito de sobras de materiais. 

Posteriormente, foi feita 
tais como: que materiais poderiam ser reutilizados para criar este
seriam as dimensões do painel, já que o local de exposição era bem amplo e alto; como 
fazer um projeto em que execução e montagem fossem rápidas, sem necessidade de 
parafusos ou outros elementos

Logo foi pensada a questão de se utilizar tubos de PVC roscável por permitir a 
montagem de uma estrutura simples, através de encaixe por pressão manual e uso de painel 
de madeira como componente central onde seriam coladas as fotografias. Con
alguns pedaços de tubos PVC brancos 
alguns complementos, como joelhos, 
obra residencial, que doaram estes ‘resíduos’. 
setembro de 2019. 

Depois destas etapas foram feitos alguns croquis 
peças, entre outros aspectos, passando
alternativas, definindo-se que seriam utilizados dois
comprimento de 2 metros, e as bases para cada tubo seriam feitas com um ‘T’ invertido 
(parte central) e dois joelhos em cada ponta. Em cada tubo lateral seria feito um “rasgo” 
vertical, com uso de uma serra manual tic
madeira de 3mm de espessura, 80cm de largura e comprimento de 1,20. Este 
foram conseguidos na loja citada anteriormente, pois não estava
bordas danificadas em função do armazen

Após o corte das partes dos tubos, foi feito o teste de execução que foi 
todo foram feitos seis painéis expositivos 

 

4. Aplicação e resultados

 

Os seis painéis foram 
realizada no mês de novembro de 2019, no Edifício 
Palhoça, SC, tendo apoio em
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Estabelecimento e compreensão do problema;  
Coleta de informações; 
Análise das informações; 
Desenvolvimento de conceitos e soluções alternativas; 
Avaliação e reavaliação de alternativas; 
Testar e implementar. 

De acordo com estas etapas foi estabelecido o problema que seria a criação de um 
painel expositor para colocação das 12 fotos (tamanho 50 x 50 cm) a serem expostas em 
local público fechado, com a preocupação de ser um produto sustentável.

se então a coleta de informações e aqui se destaca que foram contactadas 
algumas lojas de materiais, como a Luciano Lâminas, especializada em painéis de madeira, 

se uma visita in loco, além de contato com obras em construção no Bairro Santa 
) e alguns conhecidos que haviam feito reformas em suas casas 

para saber a respeito de sobras de materiais.  

foi feita a análise das informações coletadas, considerando
poderiam ser reutilizados para criar este novo produto

seriam as dimensões do painel, já que o local de exposição era bem amplo e alto; como 
fazer um projeto em que execução e montagem fossem rápidas, sem necessidade de 
parafusos ou outros elementos de conexão.  

Logo foi pensada a questão de se utilizar tubos de PVC roscável por permitir a 
montagem de uma estrutura simples, através de encaixe por pressão manual e uso de painel 
de madeira como componente central onde seriam coladas as fotografias. Con

PVC brancos de 50 mm de diâmetro, em tamanhos entre 2 e 3m e 
os, como joelhos,  com mesmo diâmetro, junto à dois conhecidos e uma 

obra residencial, que doaram estes ‘resíduos’. Isto levou cerca de duas sem

Depois destas etapas foram feitos alguns croquis estudando-se formas, tamanhos das 
peças, entre outros aspectos, passando-se para a etapa de avaliação e reavaliação das 

se que seriam utilizados dois pedaços de tubo PVC
comprimento de 2 metros, e as bases para cada tubo seriam feitas com um ‘T’ invertido 
(parte central) e dois joelhos em cada ponta. Em cada tubo lateral seria feito um “rasgo” 
vertical, com uso de uma serra manual tico-tico para encaixe, por pressão, do painel de 
madeira de 3mm de espessura, 80cm de largura e comprimento de 1,20. Este 

na loja citada anteriormente, pois não estavam à venda por ter suas 
bordas danificadas em função do armazenamento. 

Após o corte das partes dos tubos, foi feito o teste de execução que foi 
painéis expositivos com os materiais reutilizáveis.

resultados 

foram utilizados em uma exposição de fotografias, dest
vembro de 2019, no Edifício Átrium, Bairro Pe

m divulgação do Impact Hub Pedra Branca. 
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De acordo com estas etapas foi estabelecido o problema que seria a criação de um 
painel expositor para colocação das 12 fotos (tamanho 50 x 50 cm) a serem expostas em 

r um produto sustentável. 

aqui se destaca que foram contactadas 
algumas lojas de materiais, como a Luciano Lâminas, especializada em painéis de madeira, 

ção no Bairro Santa 
) e alguns conhecidos que haviam feito reformas em suas casas 

, considerando-se questões 
novo produto; quais 

seriam as dimensões do painel, já que o local de exposição era bem amplo e alto; como 
fazer um projeto em que execução e montagem fossem rápidas, sem necessidade de 

Logo foi pensada a questão de se utilizar tubos de PVC roscável por permitir a 
montagem de uma estrutura simples, através de encaixe por pressão manual e uso de painel 
de madeira como componente central onde seriam coladas as fotografias. Conseguiu-se 

em tamanhos entre 2 e 3m e 
, junto à dois conhecidos e uma 

Isto levou cerca de duas semanas, no mês de 

se formas, tamanhos das 
se para a etapa de avaliação e reavaliação das 

tubo PVC nas laterais, com 
comprimento de 2 metros, e as bases para cada tubo seriam feitas com um ‘T’ invertido 
(parte central) e dois joelhos em cada ponta. Em cada tubo lateral seria feito um “rasgo” 

tico para encaixe, por pressão, do painel de 
madeira de 3mm de espessura, 80cm de largura e comprimento de 1,20. Este e outros 5 

à venda por ter suas 

Após o corte das partes dos tubos, foi feito o teste de execução que foi positivo. Ao 
com os materiais reutilizáveis. 

utilizados em uma exposição de fotografias, desta autora, 
Átrium, Bairro Pedra Branca, em 
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Cada painel projetado e executado tem 2 metros de altura, para facilitar a visualização 
das imagens expostas para quem está mais afastado, servindo para chamar atenção para a 
exposição. Além disso, tem tamanho adequado para o local de exposição que tinha o pé 
direito bem alto, sendo um espaço

De largura cada painel
1,20 x 80 cm e destes 80 cm cerca de 3 a 4 cm ficam ‘presos
mm de diâmetro), em ambos os lados.

As imagens a seguir mostram os painéis prontos, utilizados

 

Figura 5: Fotos dos painéis de

 

A primeira foto da figura 5
50x50 cm, coladas com uso de fita adesiva dupla face. A segunda foto mostra os painéis no 
local da exposição, compondo com a arquitetura do edifício. 

 

Figura 6: Fotos mostrando a facili
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projetado e executado tem 2 metros de altura, para facilitar a visualização 
para quem está mais afastado, servindo para chamar atenção para a 

Além disso, tem tamanho adequado para o local de exposição que tinha o pé 
direito bem alto, sendo um espaço amplo e coberto, com altura central de 4 pavimentos.

cada painel possui cerca de 80 cm no total, pois o painel de madeira tem 
1,20 x 80 cm e destes 80 cm cerca de 3 a 4 cm ficam ‘presos’ dentro do cano de PVC (50 

em ambos os lados. 

As imagens a seguir mostram os painéis prontos, utilizados na exposição.

       
: Fotos dos painéis de exposição. Fonte: elaborado pela autora

A primeira foto da figura 5 mostra os painéis já montados e com as fotografias de 
50x50 cm, coladas com uso de fita adesiva dupla face. A segunda foto mostra os painéis no 
local da exposição, compondo com a arquitetura do edifício.  

            
ostrando a facilidade em armazenar os painéis. Fonte: elaborado pela autora
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projetado e executado tem 2 metros de altura, para facilitar a visualização 
para quem está mais afastado, servindo para chamar atenção para a 

Além disso, tem tamanho adequado para o local de exposição que tinha o pé 
de 4 pavimentos. 

, pois o painel de madeira tem 
’ dentro do cano de PVC (50 

na exposição. 

 
a autora. 

mostra os painéis já montados e com as fotografias de 
50x50 cm, coladas com uso de fita adesiva dupla face. A segunda foto mostra os painéis no 

 
os painéis. Fonte: elaborado pela autora. 
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A figura 6 mostra duas fotografias que enfatizam a facilidade em guardar os painéis, já 
que podem ser colocados em fileira, ocupando pouco espaço,
desmontados, guardando-se as pe

Quanto ao transporte, é facilitado em função do desmonte das peças. Entretanto, como 
as laterais em tubos de PVC têm
seja feito em carros grandes, ou vans, pois em automóveis menores pode se tornar 
complicado. 

 

       
Figura 7: Fotos mostrando os detalhes de encaixe e base do

 

A figura 7 mostra o detalhe de encaixe da lâmina de madeira através de um ‘rasgo’ 
vertical ao longo de uma parte do tubo de PVC,
painel de madeira. Este é ‘preso’ nestes rasgos dos dois canos que formam as laterais do 
painel de exposição, sendo fixado
acabamento são utilizados no topo de cada cano uma ‘tampa’ em 

As outras fotos mostram a base do painel, que foi feita com uma peça de cano PVC em 
forma de ‘T’ invertido, que segura uma barra lateral do painel e, onde foram acoplados 
dois ‘joelhos’, sendo um em cada lateral, formando os ‘pés’ que deixam o painel um pouco 
distante do chão. 

Por se tratar de um painel que fi
única recomendação dada ao local da exposição, foi de que estes
um lugar próximo a portas ou vãos de muito vento, pois poderiam cair. 

Caso seja necessário utilizá
PVC embaixo de cada lateral da base e colocar dentro algumas pedras, dando mais 
resistência e firmeza para que não caia.

 

5. Considerações finais

 

Este artigo trouxe informações importantes a respeito do design sustentável e design de 
exposição, tendo-se como base 
de painel expositivo sustentável, tendo sido elaborado em função de uma necessidade da 
autora. 

A utilização da metodologia de Rittel para o desenvolvimento do projeto foi 
fundamental, pois é simples e se adequou à necessidade do referido trabalho.
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mostra duas fotografias que enfatizam a facilidade em guardar os painéis, já 
que podem ser colocados em fileira, ocupando pouco espaço, ou também, serem 

se as peças soltas ou amarradas com barbante. 

Quanto ao transporte, é facilitado em função do desmonte das peças. Entretanto, como 
as laterais em tubos de PVC têm 2 metros de comprimento, é indicado 
seja feito em carros grandes, ou vans, pois em automóveis menores pode se tornar 

              
: Fotos mostrando os detalhes de encaixe e base dos painéis. Fonte: elaborado pela autora

mostra o detalhe de encaixe da lâmina de madeira através de um ‘rasgo’ 
uma parte do tubo de PVC, que tem como medida base a altura deste 

painel de madeira. Este é ‘preso’ nestes rasgos dos dois canos que formam as laterais do 
inel de exposição, sendo fixado por pressão, o que facilita a montagem

acabamento são utilizados no topo de cada cano uma ‘tampa’ em PVC. 

As outras fotos mostram a base do painel, que foi feita com uma peça de cano PVC em 
forma de ‘T’ invertido, que segura uma barra lateral do painel e, onde foram acoplados 

is ‘joelhos’, sendo um em cada lateral, formando os ‘pés’ que deixam o painel um pouco 

Por se tratar de um painel que ficou bem leve, em virtude dos materiais utilizados, a 
dada ao local da exposição, foi de que estes não fossem coloca

um lugar próximo a portas ou vãos de muito vento, pois poderiam cair.  

Caso seja necessário utilizá-los em locais de vento, pode-se acrescentar uma ‘tampa’ de 
PVC embaixo de cada lateral da base e colocar dentro algumas pedras, dando mais 
resistência e firmeza para que não caia. 

Considerações finais 

Este artigo trouxe informações importantes a respeito do design sustentável e design de 
se como base o uso de produtos reutilizáveis para a criação de um projeto 

positivo sustentável, tendo sido elaborado em função de uma necessidade da 

A utilização da metodologia de Rittel para o desenvolvimento do projeto foi 
fundamental, pois é simples e se adequou à necessidade do referido trabalho.
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mostra duas fotografias que enfatizam a facilidade em guardar os painéis, já 
ou também, serem 

amarradas com barbante.  

Quanto ao transporte, é facilitado em função do desmonte das peças. Entretanto, como 
cado que o transporte 

seja feito em carros grandes, ou vans, pois em automóveis menores pode se tornar 

 
painéis. Fonte: elaborado pela autora. 

mostra o detalhe de encaixe da lâmina de madeira através de um ‘rasgo’ 
que tem como medida base a altura deste 

painel de madeira. Este é ‘preso’ nestes rasgos dos dois canos que formam as laterais do 
, o que facilita a montagem. Para um maior 

 

As outras fotos mostram a base do painel, que foi feita com uma peça de cano PVC em 
forma de ‘T’ invertido, que segura uma barra lateral do painel e, onde foram acoplados 

is ‘joelhos’, sendo um em cada lateral, formando os ‘pés’ que deixam o painel um pouco 

, em virtude dos materiais utilizados, a 
não fossem colocados em 

 

se acrescentar uma ‘tampa’ de 
PVC embaixo de cada lateral da base e colocar dentro algumas pedras, dando mais 

Este artigo trouxe informações importantes a respeito do design sustentável e design de 
reutilizáveis para a criação de um projeto 

positivo sustentável, tendo sido elaborado em função de uma necessidade da 

A utilização da metodologia de Rittel para o desenvolvimento do projeto foi 
fundamental, pois é simples e se adequou à necessidade do referido trabalho. 
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O design do painel se mos
de manusear, também possui
ambientes), e é de fácil montagem e armazenamento. Além disso, contribui para o des
de exposição, sendo um p
como também em locais de exposição em congressos e feiras.
ser feito em carros grandes ou vans, devido ao grande comprimento das peças de
formam as estruturas laterais dos painéis.

Outro ponto a salientar é que além da exposição de fotos chamar a atenção do público, 
muitos também se interessaram pelo suporte exposi
de tubos de PVC para criar painéis de exposiçã
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Resumo 

Para regulamentar inovações tecnológicas da indústria da construção brasileira, em 2007, foi 

instituído o Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SINAT). Neste programa, destaca-se o sistema 

construtivo Light Wood Frame (LWF), que possui como base a Diretriz SINAT nº 005 e o DATec 

nº 20. No entanto, observou-se que tais documentos dão respaldo para empresas solicitarem a 

avaliação e a aprovação de seus produtos específicos. As apresentações dos dados não são intuitivas 

para um público geral. Na dúvida sobre quais dados adotar, muitos técnicos e construtores continuam 

procurando guias internacionais. Assim, este estudo tem como objetivo resumir as principais 

diretrizes referentes ao LWF publicadas pelo SINAT. Como resultado, são apresentadas informações 

específicas para os componentes de paredes divididas em: quadro estrutural, face externa e face 

interna. Esta é a primeira etapa de uma pesquisa acadêmica que pretende usar estes dados para 

elaboração de guias técnicos mais didáticos e ilustrativos, auxiliando na propagação adequada do 

LWF no contexto brasileiro. 

 

Palavras-chave: Inovação tecnológica; Normalização; Estrutura leve em madeira; Qualidade. 

 

Abstract 

In order to regulate technological innovations in the Brazilian construction industry, in 2007, the 

Nacional System of Technical Evaluation (SINAT) was instituted. In this program, this paper 

highlights the light wood frame (LWF) system, based on the SINAT No. 005 and DATec No. 20. 
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However, it was observed that such documents provide support for companies to request the 

evaluation and approval of their specific products. The data presented are not intuitive for a general 

public. In doubt about which data to adopt, many professionals continue to seek international guides. 

Thus, this study aims to summarize the main guidelines for the LWF published by SINAT. As a result, 

specific information is presented for the components of walls divided into: structural frame, outer 

face and inner face. This is the first stage of an academic research that intends to use this data for 

the elaboration of more didactic and illustrative technical guides, to assist in the adequate 

propagation of LWF in the Brazilian context.   

 

Keywords: Technological innovation; Normalization; Light wood frame, Quality. 

 

 

1. Introdução 

 

Na construção, a inovação tecnológica é definida como a incorporação de um 

componente, elemento, sistema ou método que não são tradicionais e que representam 

avanços significativos em termos de desempenho, qualidade ou custo (SABBATINI, 1989). 

No seu histórico, o Brasil apresentou pouca variação tecnológica na construção popular. 

Nas décadas de 1970 e 1980, o déficit habitacional foi colocado como “problema 

fundamental” (BOLAFFI, 1979) e ocorreu um esforço por soluções inovadoras, com 

preceitos de racionalização e industrialização para acelerar e reduzir custos da produção de 

habitações (CASTRO, 1999). 

Todavia, muitas dessas tecnologias implementadas não foram devidamente avaliadas ou 

não possuíam um referenciamento técnico suficiente e adequado ao contexto brasileiro. 

Como consequência, muitos casos apresentaram resultados negativos, com problemas de 

patologia e altos custos de manutenção (GONÇALVES et al., 2003). Naquele período, não 

existia alguma norma técnica de referência para auxiliar na avaliação desempenho dos 

sistemas inovadores. Sob tal necessidade, em meados de 2000, o Comitê Brasileiro da 

Construção Civil da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) elaborou um 

conjunto de normas para esta avaliação – NBR 15575:2013a (GONÇALVES et al., 2003). 

A NBR 15575 (ABNT, 2013) traz requisitos gerais sobre o desempenho das edificações 

brasileiras. Esta norma não fornece detalhes sobre materiais ou componentes específicos, 

sobretudo os inovadores (AMÂNCIO et al., 2015). Com base nesta norma, diretrizes 

específicas precisam ser fornecidas para avaliar os sistemas inovadores conforme suas 

características. 

Nesse sentido, o Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SINAT), instituído no âmbito 

do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), foi criado para 

prover regulamentações provisórias para produtos inovadores (BRASIL, 2007a.). Conforme 

o SINAT (BRASIL, 2007b), produto inovador é um sistema ou subsistema ou processo 

construtivo que não tem uma norma técnica brasileira regulamentada pela ABNT e não é 

aplicado tradicionalmente no território nacional. 
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Dentre estes sistemas inovadores avaliados pelo SINAT está o Light Wood Frame (LWF).  

Em geral, o LWF é formado por uma estrutura leve de madeira de floresta plantada, 

contraventada com chapas estruturais de madeira. Esta estrutura é combinada com outros 

materiais para garantir o desempenho da edificação (MOLINA; CALIL JÚNIOR, 2010). 

Por suas vantagens já reconhecidas, especialmente em países da América do Norte e 

Europa Central, no início da década de 2010, houve novo interesse do mercado em aplicar o 

LWF no Brasil (ESPÍNDOLA, 2017). Para uma expansão desse sistema garantindo a 

qualidade, sentiu-se a necessidade de definir diretrizes de desempenho específicas 

(ESPÍNDOLA, 2017, ESPÍNDOLA; INO, 2014). Assim, em 2011, foi aprovada a primeira 

Diretriz SINAT nº 005 intitulada “Sistema construtivos estruturados em chapas delgadas – 

Sistemas leves tipo Light Wood Framing” (BRASIL, 2011). E, em 2013, o produto “Sistema 

construtivo TECVERDE: Sistema leve em madeira” foi aprovado no Documento de 

Avaliação Técnica (DATec) nº 20 (BRASIL, 2013). Desde então, estas publicações foram 

alteradas conforme necessidades dos envolvidos no processo, como indica a Tabela 1. 

 
Tabela 01 – Componentes do quadro estrutural da parede 

Publicação / ano Campo de aplicação 

DIRETRIZ 

SINAT Nº 

005 

2011 
Sistema construtivo de unidades habitacionais unifamiliares térreas e sobrados, 

isoladas e geminadas 

2016 
Vedação vertical e entrepiso de unidades habitacionais unifamiliares térreas e 

sobrados, isoladas e geminadas 

2017a 
Parede, entrepiso e cobertura de unidades habitacionais unifamiliares térreas e 

sobrados, isoladas e geminadas, e edifícios multifamiliares de até 4 pavimentos 

DATec Nº 

020  
2013 

Sistema construtivo de unidades habitacionais unifamiliares térreas isoladas ou 

geminadas 

DATec Nº 

020-A  
2015 

Vedação vertical de unidades habitacionais unifamiliares térreas isoladas ou 

geminadas 

DATec Nº 

020-B 
2017b 

Vedação vertical de unidades habitacionais unifamiliares térreas e sobrados, 

isoladas ou geminadas 

DATec Nº 

020-C 
2018 

Vedação vertical e entrepiso de edificações unifamiliares térreas e sobrados, 

isoladas ou geminadas, e edificações multifamiliares de até 4 pavimentos. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

No entanto, tem-se notado que tais documentos dão respaldo para empresas solicitarem a 

avaliação e a aprovação de seus produtos específicos. As apresentações dos dados não são 

intuitivas para um público geral. Na dúvida sobre quais materiais adotar para implementar o 

LWF, muitos técnicos e construtores continuam procurando guias internacionais.  

Assim, este artigo tem como objetivo resumir as principais diretrizes referentes ao LWF 

publicadas pelo SINAT, com informações específicas para os componentes de paredes. Esta 

é a primeira etapa de uma pesquisa acadêmica que pretende usar estes dados para elaboração 

de guias técnicos mais didáticos e ilustrativos, auxiliando na propagação adequada do LWF 

no contexto brasileiro. 
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2. Método 

 

Esta é uma pesquisa de iniciação científica de caráter teórico, com uma revisão de 

literatura específica sobre as diretrizes técnicas para o sistema LWF no Brasil. O subsistema 

vedação vertical – paredes – de edificações de um e dois pavimentos foi delimitado para esta 

pesquisa. Para abranger as características destas paredes foram considerados os  seguintes 

documentos publicados pelo SINAT vigentes entre os anos de 2017 e 2019: Diretriz SINAT 

nº 005 – revisão 2 (BRASIL, 2017a), DATec nº 020-B (BRASIL, 2017b) e DATec nº 020-

B (BRASIL, 2018). Estes documentos foram analisados e os dados obtidos foram agrupados 

em tabelas por características dos componentes constituintes das paredes externas do sistema 

LWF. Nos resultados, serão apresentados três grupos principais: quadro estrutural, face 

externa e face interna. 

 

3. Resultados e discussão 

 

Com base em ensaios e informações de normas pertinentes, a diretriz SINAT e os 

documentos técnicos especificam os componentes da parede do wood frame. Entretanto, 

estes mesmos documentos ressaltam a necessidade de validar o desempenho estrutural da 

edificação por meio de cálculos que aferem os valores adotados para tais componentes no 

projeto. 

Nos resultados, os dados coletados sobre os componentes da parede externa foram 

organizados em: quadro estrutural, face externa e face interna seca, molhável ou molhada. 

Conforme observa-se na Tabela 2, os quadros estruturais são compostos por peças de 

madeira serrada, com seções de 38 mm x 89 mm ou 38 mm x 140 mm, tratadas quimicamente 

em autoclave e unidas com pregos anelados ou ardox. 

 

Tabela 02 – Componentes do quadro estrutural da parede 

Componentes do quadro 

estrutural da parede externa 
Diretriz SINAT N° 005 (BRASIL, 2017a) e DATec n° 20 (BRASIL, 

2017b, 2018) 

Madeira 

(montantes e 

travessas) 

Seção transversal 

nominal 
38mm × 89mm (BRASIL, 2017a, 2017b); 38mm x 140mm (BRASIL, 

2018); montantes espaçados máx. 60 cm, conforme cálculo estrutural  

Espécie / 

resistência 
Coníferas - classe mín. C20, 12% umidade (BRASIL, 2017a); pinus 

taeda (BRASIL, 2017b; 2018) 

Tratamento 

contra 

organismos 

xilófagos 

Tratamento químico sob pressão: Edificações térreas e 2 pav.: CCA-C 

4,0 kg/m³ / CCB 4,0 kg/m³ / CA-B 1,7 kg/m³; Edificações 4 pav.: CCA-

C 6,5 kg/m³ / CCB 6,5 kg/m³ / CA-B 3,3 kg/m³  

Dispositivos de fixação 

metálicos 
Pregos anelados (em rolo) ou espiralados (ardox) com diâmetro mín. de 

3,1mm e comprimento mín. de 75mm, espaçados a cada 20 cm 

Fonte: elaborado pelos autores, com base nas fontes informadas na tabela. 
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Na sua face externa, este quadro estrutural recebe chapas estruturais de madeira, como o 

OSB, de 9,5 mm de espessura com a função de contraventar a estrutura. A base das paredes 

do térreo, em contato com a fundação de concreto, recebe uma manta asfáltica 

impermeabilizante em “U” sobre as chapas OSB para proteger a base e as laterais inferiores 

do painel contra a umidade (Tabela 3, Figura 1). 

Na face externa, sobre a chapa OSB, é aplicada uma membrana hidrófuga que é uma 

barreira impermeável à água e permeável ao vapor. Sobre esta membrana, fecha-se a parede 

com placas cimentícias de 8 mm de espessura, com juntas desencontradas das chapas OSB. 

Após o tratamento de juntas e a colocação de cantoneiras e pingadeiras, o acabamento pode 

ser executado com selador acrílico e textura acrílica ou com argamassa cimentícia e textura 

acrílica (Tabela 3, Figura 1). 

 

 

Figura 1: Detalhes da face externa da parede externa do piso térreo. Fonte: adaptado de BRASIL 

(2017a). 

 

Na face interna do quadro estrutural, também pode ser aplicada uma chapa OSB para, 

por exemplo, dar mais resistência na fixação de mobiliário e redes. Sobre a chapa OSB é 

fixado o gesso acartonado Standard (ST) nas áreas secas ou Resistente à Umidade (RU) nas 

áreas molháveis e molhadas, com 12,5 mm de espessura. O acabamento sobre este gesso tipo 

drywall varia entre ambientes secos, molháveis e molhados, com detalhes importantes para 

proteger a madeira contra a umidade, conforme a Tabela 4 e a Figura 2. 
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Tabela 03 – Componentes da face externa da parede externa 

Componentes da face externa da 

parede externa 

Diretriz SINAT N° 005 (BRASIL, 2017a) e DATec n° 20 (BRASIL, 

2017b, 2018) 

Chapa de 

fechamento e 

contraventam. 

Tipo OSB estrutural tipo 3 (uso externo) 

Espessura 9,5 mm (conforme EN300) 

Tratamento 

contra cupins 

Tratamento com inseticida (ciflutrina, cipermetrina ou fipronil), 

conforme ABNT NBR 16143 (2013b) 

Tratamento 

contra fungos 

apodrecedores 

Não possui tratamento fungicida. O índice de umidade deve ser no 

mínimo 2% e no máximo 12% (BRASIL 2017b); Perda de massa < 

10%, conforme ASTM D 2017-05:2005 (BRASIL, 2017a) 

Dispositivos de 

fixação metálicos 

Grampos galvanizados com comprimento mín. de 50mm espaçados a 

cada 150mm ou pregos anelados com diâmetro mín. de 2,5mm, 

comprimento mín. de 50mm e espaçados a cada 200mm 

Detalhe para 

durabilidade 

Proteção da base 

do quadro 

estrutural ("U") 

Manta asfáltica impermeabilizante industrializada, de 0,9mm de 

espessura, aplicada até a altura de 20cm em ambas as faces do painel de 

parede sobre as chapas OSB externa e interna 

Barreiras 

impermeáveis 

à água e 

permeáveis ao 

vapor 

Tipo 
Permeabilidade ao vapor de água médio de 1,30x10-²ng/Pa.s.m e 

gramatura de 101,0g/m² 

Dispositivos de 

fixação metálicos 

Sobre a face externa da chapa OSB com grampos galvanizados tipo 

80F com 6mm de comprimento e espaçados a cada 40cm 

Revestimento / 

Fechamento 

externo 

Tipo Placa cimentícia Classe A3 

Espessura 8mm 

Juntas Espaçamento de 3mm a 5mm; tipo aparente ou dissimulada 

Dispositivos de 

fixação 

Parafusos do tipo rosca soberba, cabeça cônica estriada com 

comprimento de 25mm a 35mm; espaçamentos determinados pelo 

fornecedor da placa cimentícia 

Acabamento / 

Finalização 

Pintura 

As placas cimentícias recebem uma demão de selador acrílico e, 

posteriormente, uma demão de textura acrílica (BRASIL, 2017b) ou 

são revestidas com argamassa cimentícia “base coat” com 

5mm e textura acrílica com 3mm de espessura (BRASIL, 2018) 

Cantoneiras 

metálicas 

Nas extremidades de paredes e requadros de aberturas isentas de 

contramarcos, são aplicadas cantoneiras perfuradas (do tipo “L”) em 

PVC ou metálicas galvanizadas, revestidas com massa acrílica 

(BRASIL, 2017b) ou com argamassa polimérica de base cimentícia 

(base coat) (BRASIL, 2018), sendo posteriormente pintadas 

Pingadeiras 

Em aço galvanizado (Z275) para ambientes rurais ou urbanos); nos 

peitoris da janela; na interface entre a parede de fachada e fundação; 

nas juntas horizontais entre pavimentos 

Fonte: elaborado pelos autores, com base nas fontes informadas na tabela. 
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Tabela 04 – Componentes das faces internas da parede em ambientes seco, molhável ou molhados 

Componentes da face interna da 

parede externa 
Diretriz SINAT N° 005 (BRASIL, 2017a) e DATec n° 20 (BRASIL, 

2017b, 2018) 

Chapa de 

fechamento e 

contraventam. 

Tipo 
OSB estrutural tipo 2 (ambientes secos); OSB estrutural tipo 3 

(ambientes molháveis e molhados) 

Espessura 9,5mm (conforme EN 300) 

Tratamento 

contra cupins 
Tratamento com inseticida (ciflutrina, cipermetrina ou fipronil), 

conforme ABNT NBR 16143 (2013) 

Tratamento 

contra fungos 

apodrecedores 

Não possui tratamento fungicida. O índice de umidade deve ser no 

mínimo 2% e no máximo 12% (BRASIL 2017b); Perda de massa  < 

10%, conforme ASTM D 2017-05:2005 (BRASIL, 2017a) 

Dispositivos de 

fixação 

Grampos galvanizados com comprimento mínimo de 50mm espaçados 

a cada 150mm ou pregos anelados com diâmetro mínimo de 2,5mm, 

comprimento mínimo de 50mm e espaçados a cada 200mm 

Gesso 

acartonado 

Tipo 
Standard (ST) (ambientes secos); Resistentes à Umidade (RU) 

(ambientes molháveis e molhados) 

Espessura 12,5mm 

Juntas 
Dissimuladas e recobertas com massa e fita celulósica para drywall, 

conforme NBR 14715 (2010) 

Dispositivos de 

fixação 

Parafusos de rosca soberba (ponta agulha), cabeça cônica lisa com 

comprimento de 25mm a 35mm e resistência à corrosão de no mínimo 

48h 

Membrana 

impermeável à 

água e ao vapor 

(para áreas 

molhadas e 

molháveis)  

Tipo Membrana impermeável de base acrílica 

Colocação 

Aplicada em três demãos cruzadas. Nas paredes do box do banheiro, a 

face das chapas de gesso RU é revestida do piso ao teto. Nas demais 

paredes, a membrana é aplicada desde o piso até a altura de 200mm 

acima do ponto de hidráulica mais alto. Nas paredes sem pontos de 

hidráulica, a membrana é aplicada até altura de 200mm do piso 

acabado. 

Acabamentos 

Ambientes secos 

Base da parede revestida com membrana acrílica elástica de aplicação a 

frio com altura de 200mm acima do piso acabado interno, e rodapé em 

material cerâmico com no mínimo 70mm de altura, assentado com 

argamassa colante tipo ACII. Restante da parede pintada com tinta 

acrílica 

Ambientes 

molháveis e 

molhados 
Revestimento cerâmico do piso até o teto 

Fonte: elaborado pelos autores, com base nas fontes informadas na tabela. 
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Figura 2: Detalhes das faces internas molhável e molhada da parede sobre o entrepiso de madeira. 

Fonte: adaptado de BRASIL (2017a). 

 

Observa-se na Figura 2 detalhes mais específicos para evitar o contato da água com as 

estruturas de madeira da parede e/ou do piso. Por exemplo, Brasil (2017a) apresenta um 

detalhe em rodapé metálico tipo cantoneira em “L”, com altura maior que 10 cm para 

proteger os encontros entre piso e parede. Ainda, no caso de ambientes molháveis, como por 

exemplo, cozinha e lavanderia, sugere-se colocar um material impermeável à água e ao vapor 

sobre o gesso desde o piso até 20 cm de altura ou, no caso de pontos hidráulicos, colocar 

desde o piso até 20 cm acima do ponto. Já nos ambientes molháveis, nas áreas do chuveiro, 

este material impermeável deve ser aplicado em toda a face da parede, desde o piso até o 

teto. Para acabamento final, indica-se colocar revestimento cerâmico em toda a face das 

paredes destes dois ambientes. 

 

4. Considerações finais 

 

Os dados apresentados neste artigo demonstram como a Diretriz SINAT nº 005 e os 

DATecs nº 020 publicados tem apresentado informações técnicas importantes sobre a 

aplicação do wood frame no Brasil. Na ausência de uma norma técnica vigente, esses 

documentos dão suporte para elaboração de projetos e construções com este sistema ainda 

considerado inovador no país. 

Observou-se que as dimensões recomendadas para as seções das peças estruturais de 

madeira da ossatura das paredes são as mesmas apresentadas em muitos catálogos e livros 

internacionais, onde esta prática de construção é tradicional. Em resumo, para habitações de 
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um ou dois pavimentos são indicadas peças de no mínimo 38 mm x 89 mm e para edificações 

de três pavimentos são indicadas seções mínimas de 38 mm x 140 mm para paredes externas 

e 38 mm x 89 mm para paredes internas e para paredes duplas de geminação. Entretanto, 

coloca-se uma ressalva que estas dimensões e o espaçamento entre as peças devem ser 

calculados para aferir seu desempenho estrutural. 

Além da ossatura em madeira tratada, são colocados outros materiais básicos para as 

paredes, como: chapas OSB, chapas de gesso acartonado e placa cimentícia. Muitas das 

especificações técnicas sobre estes materiais, como tipo, dimensão e formas de aplicação, 

são baseadas em normas já existentes no país. 

Destaca-se que estes documentos sobre o wood frame se preocuparam em adicionar 

detalhes construtivos que previnem o contato da madeira com algum tipo de umidade, 

garantindo maior durabilidade à edificação. Por exemplo, nesse sentido, há informações 

mais particularizadas sobre a membrana hidrófuga a ser aplicada na face externa da parede 

externa. Entretanto, os outros detalhes de materiais impermeabilizantes e protetores para 

faces e interfaces críticas à umidade não são tão específicos e claros nos textos e tabelas. 

Estes detalhes, que também são extremamente importantes, estão estes presentes em imagens 

de exemplos nos anexos da Diretriz ou em aplicações particulares da empresa proponente e 

detentora dos DATecs. Faz-se necessário ampliar esta questão de detalhes para prevenir 

problemas que podem danificar a durabilidade destas construções no Brasil. 

Observar estas diretrizes pode auxiliar nas tomadas de decisões de projetos com wood 

frame. Mas é necessário colocar critérios para as especificidades das diferentes regiões do 

Brasil. É importante detalhar o projeto, evitando propagar erros de concepção que podem 

denegrir as vantagens deste sistema e, principalmente, da madeira. 

No entanto, as informações contidas nestes documentos ainda são amplas, listando 

normas nacionais e internacionais não tão claras ou de fácil acesso para os atuais técnicos, 

construtores e projetistas que desconhecem esta tecnologia na sua formação ou na sua rotina. 

Assim, sente-se a necessidade de materiais mais didáticos, intuitivos e informativos sobre 

como aplicar o wood frame no Brasil. 
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Resumo 

As fachadas são elementos da edificação que estão inexoravelmente expostas às intempéries, a 

inspeção segura e econômica das fachadas carece de novas tecnologias em contraponto ao tradicional 

processo de alpinismo industrial. Objetiva-se apresentar a associação da inspeção de manifestações 

patológicas de fachadas com o emprego de veículo aéreo não tripulado (VANT), buscando o intuito 

de verificar a viabilidade de sua utilização em edifícios de elevadas alturas, possibilitando a 

identificação das manifestações patológicas presentes nas fachadas. Foi realizada uma revisão 

bibliográfica sobre a temática e em seguida, foi realizado um estudo de caso, através da varredura 

das fachadas de uma edificação localizada na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, onde 

conseguiu-se constatar as manifestações patológicas presentes nas quatro fachadas da edificação. Os 

resultados demonstram que o equipamento se mostrou um método eficiente. A principal contribuição 

da pesquisa consiste em poder mapear e identificar as manifestações patológicas em edifícios de 

elevadas alturas. 

Palavras-chave: Manifestações patológicas; VANT; Fachadas. 

 

Abstract 

The facades are elements of the building that are inexorably exposed to the environment, the facades 

safe and economical inspection demand new technologies against the usual inspection process. This 

work aims to associate the facades pathological manifestations inspection with the   unmanned aerial 

vehicle (UAV) use, in order to verify the feasibility of its use in high-rise heights buildings.  A 

bibliographic review on the subject and a case study was carried out, by scanning the facades of a 

residential building located in the city of Recife, State of Pernambuco. It was possible to verify the 

pathological manifestations present in the building’s facades. The results demonstrate that UAV 

proved to be an efficient method. The main research contribution is to be able to map and identity 

the pathological manifestations in high-rise buildings.  

Keywords: Pathological manifestations; UAV; Facades 
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1. Introdução 

 

Alguns dos principais motivos que influenciam diretamente na inserção de novas formas 

de inspeções em fachadas de edifícios, se dão pela necessidade em minimizar a logística, por 

métodos tradicionais, que envolvem todo o contexto com a locação de andaimes – devido à 

altura dos edifícios –, bem como a montagem e desmontagem destes, que demandam além 

de tempo e custo com equipes. Vale destacar que os andaimes são equipamentos que 

demandam uma quantidade considerável de matéria-prima para sua fabricação, em 

contrapartida com a utilização do VANT, apesar de ainda haver a necessidade da utilização 

de matéria-prima – principalmente se tratando da bateria –, medidas sustentáveis podem ser 

tomadas para os procedimentos de fabricação e descarte de material, como exemplo a 

reutilização de peças e acessórios de outros equipamentos.  

Outro ponto importante a ser destacado se dá pelo risco de vida que os trabalhadores que 

desempenham a função de inspecionar as fachadas correm, e também, que mesmo com a 

utilização de andaimes, D. Roca et al (2013, p. 1) informam que geralmente há oclusões e 

difícil acesso de áreas onde as medições não são possíveis, ou seja, a altura dos edifícios cria 

locais de difícil acesso para os colaboradores, resultando em uma inspeção, em alguns casos, 

com falhas nos resultados finais.  

Com aplicação dos VANTs, esta logística simplifica-se com a utilização de um único 

aparelho manipulado por um operador qualificado e orientado um profissional da área, 

(TONDELO, P. G., & BARTH, F., 2019). Além da minimização do tempo de inspeção, que 

pode ser realizado de forma rápida e com grande qualidade de imagens e riqueza de detalhes, 

a possibilidade da redução considerável com os acidentes de trabalho é outro ponto a ser 

destacado. 

Russo et. al. (2018, p.2) destacam que,  

O levantamento de fachadas urbanas representa um passo fundamental para entender 

arquiteturas, envolvendo histórico, estrutura, análises geométricas e de materiais, que 

contribuem para melhorar o conhecimento de construções e para preparar as informações 

preliminares para qualquer projeto arquitetônico ou projetos de restauração. 

A ocorrência de manifestações patológicas em edificações, é resultante, em grande parte 

(THOMAZ, 1989; COSTA E SILVA, 2008; RIBEIRO, 2014; ALVES, 2016) da adoção de 

procedimentos de execução inadequados, pelo não atendimento das recomendações da 

normalização e falhas nas especificações de projeto e dos materiais.  

De acordo com Resende et. al. (2001, p. 10), o revestimento de fachada, “além de ser um 

dos subsistemas de um edifício que está submetido a um maior número de fatores de 

degradação, é o subsistema em que estes atuam primeiramente”. 

 As principais manifestações patológicas incidentes nas fachadas, são comumente 

associadas ao destacamento do revestimento, fissuras/trincas e umidade (LORDSLEEM JR., 

1997); (COSTA e SILVA, 2001); (GALLETO e ANDRELLO, 2013). Também pode-se 

acrescentar aos tipos de manifestações patológicas comumente encontrados em fachadas, a 

eflorescência e as patologias decorrentes de processos biológicos (HORSTH et al., 2018), 

(CORREA e MIRANDA, 2013) e (FERREIRA, 2007), conforme tabela 1. 
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Tipos de Manifestações 

patológicas 
Principais características  

Fissuras/ Trincas 

A principal característica destes fenômenos é aparência de 

rupturas que ocorrem na superfície ou corpo da placa 

cerâmica, gerando a perda da integridade do revestimento 

de fachada em alguns de seus componentes expostos, as 

placas ou as juntas. (ALMEIDA, 2004) 

Destacamento 

Entre os sinais que podem indicar um possível 

destacamento está a ocorrência de um som cavo nas placas 

cerâmicas quando percutidas. (CAMPANTE; 

SABBATINI, 1999). 

Eflorescência 

Caracterizada como depósitos salinos, tendo como 

principais, os alcalinos e alcalinos terrosos, presentes nas 

superfícies de revestimentos ou alvenarias, devido a 

migração de sais solúveis contidos nos materiais ou 

componentes da alvenaria. (BAUER, R.J.F., 1997). 

Patologias decorrentes de 

processos biológicos 

Presença de microrganismos invisíveis a olho nu, como 

por exemplo, algas, bactérias, cianobactérias e fungos, que 

podem causar uma camada indesejada na superfície dos 

materiais, o biofilme. (SILVA, 2007). 

Tabela 1: Tipos de manifestações patológicas mais comumente encontradas em revestimentos 

cerâmicos e suas características.  Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

A finalidade das técnicas de inspeção é a determinação das falhas, anomalias ou 

manifestações patológicas consequentes do uso, operação ou manutenção que possam afetar 

algum dos aspectos relevantes à vida útil de uma edificação (GOMIDE; FAGUNDES 

NETO; GULLO, 2009). 

De acordo com Tondelo, et al (2019, p. 4),  

O propósito das inspeções das manifestações patológicas é identificar de modo sistemático as 

anomalias e suas prováveis causas com o intuito de fornecer subsídios suficientes para 

intervenções de reparo e manutenção que objetivam impedir a obsolescência precoce do 

subsistema construtivo examinado. 

Associar a realização da inspeção de fachadas com o emprego de drone, ou veículo aéreo 

não tripulado (VANT), em inglês Unmanned Aerial Vehicles (UAV), com o intuito de 

verificar a viabilidade de sua utilização em edifícios altos, faz parte da necessidade de inserir 

novas tecnologias ao campo da construção civil. 

 

2. Metodologia 

A metodologia utilizada para este projeto consistiu no primeiro momento, realizar uma 

revisão bibliográfica através do Portal de Periódicos CAPES (Coordenação de 

aperfeiçoamento de pessoal de nível superior), onde foi feita a coleta de periódicos, artigos 

científicos, trabalhos de conclusão de curso e dissertações – nos idiomas inglês e português 

–, com temas que contribuíssem de forma substancial para este projeto, temas estes voltados 
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as análises de manifestações patológicas em fachadas, os tipos de mais comuns de 

manifestações patológicas encontradas em revestimentos cerâmicos, funcionalidade do 

VANT, características a serem observadas quanto ao tipo de equipamento a ser utilizado no 

levantamento, classificação das edificações de acordo com sua altura e principais 

características observadas por outros autores quando realizados levantamentos com VANT. 

Em seguida foi realizada uma avaliação de qual edificação poderia estar dentro dos 

parâmetros necessários para a realização de um voo com o VANT, após a determinação da 

edificação, houve a descrição detalhada das atividades e a determinação dos parâmetros 

utilizados para a realização do levantamento, utilizando os dados da tabela 3; feito isto,  foi 

realizado o estudo de caso, com a obtenção de imagens aéreas a partir da câmera de alta 

definição do próprio equipamento, buscou-se capturar o máximo de imagens possíveis ao 

longo das quatro fachadas da edificação para melhor identificação dos tipos de 

manifestações patológicas já existentes em suas fachadas. 

Para o processamento das imagens, foi utilizado o software de fotogrametria digital, 

AGISOFT Photo Scan, para a realização dos modelos tridimensionais da edificação e analise 

dos tipos de patologias encontradas nas fachadas analisadas, pois este software proporciona 

modelos digitais com boa qualidade visual. Buscou-se ainda identificar as dificuldades 

encontradas durante o levantamento. 

 

2.1. Estudo de caso 

O estudo de caso foi realizado em uma edificação residencial (figura 1), considerada de 

alto padrão, localizada na Zona Norte do Recife, no Estado de Pernambuco, construída em 

meados de 2014 e possui cerca de 120,5 metros de altura, o levantamento foi realizado nos 

horários da manhã e tarde. 

 

Figura 1: Edifício do estudo de caso. Fonte: Site de vendas de imóveis (2020). 

 

2.2. Equipamentos utilizados 

Para o desenvolvimento deste projeto, foi utilizado o VANT do tipo quadricóptero, no 

modelo DJI Phanton 4 Pro V 2.0, como demonstrado nas figuras 2 e 3, todo o levantamento 

foi controlado de forma remota por toda a extensão de fachadas – Norte, Sul, Leste e Oeste 

– da edificação utilizada como estudo de caso. 
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Figuras 2 e 3: Phanton 4 ProV 2.0 e controle remoto do equipamento. Fonte: Site do fabricante 

(2019). 

O Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano em inglês, Council on Tall Buildings 

and Urban Habitat (CTBUH), é uma instituição internacional, Norte americana, que 

determina algumas classificações em relação à altura das edificações, dentre elas, são 

classificados 3 tipos de edifícios: Mega alto (Mega Tall) com altura igual ou superior a 600 

metros, super alto (Super Tall) com altura entre 300 e 600 metros, e alto (Tall) tendo a altura 

menor que 300 metros (CTBUH, 2019). 

Porém o contexto local em que a edificação se encontra relativiza estes critérios, como 

exemplo, uma edificação que é considerada alta na Austrália não é considerada alta nos 

Emirados Árabes Unidos, a tabela 2 demonstram de forma mais clara estas diferenças entre 

as alturas das edificações em distintos países. 

1-2 

PAÍS ClASSIFICAÇÃO DAS ALTURAS DOS EDIFICIOS FONTE 

Emirados 

Árabes 

Unidos 

Edificação alta: Altura menor que 300 metros; 

Edificação Super alta: Edifício que possua altura entre 

300 e 600 metros; 

Edificação Mega alta: Altura superior a 600 metros. 

(CTBUH, 

2019) 

China Pequena altura: Deve possuir de 1 a 3 pisos; 

Mediana altura: Edifícios que possuam entre 7 e 9 pisos; 

Elevada altura: Possua entre 10 e 39 pisos; 

Edificação super alta: Possua uma quantidade de pisos 

igual ou superior a 40 unidades. 

(J. YANG, et 

al., 2019) 

Estados 

Unidos da 

América 

Edificação alta: Altura maior que 100 metros e menor que 

300 metros; 

(EMPORIS, 

2020; CTBUH, 

2019) 

Tabela 2: Comparação quanto a classificação dos edifícios mais altos, entre países distintos. Fonte: 

Elaborado pelos autores (2020). 

 

 

 

 

taia_
Caixa de texto
302



  

 

 

 
    

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

(Continuação) 2-2 

 Edificação super Alta: Edifício que possua altura entre 

300 e 600 metros; 

Edificação sega Alta: Altura superior a 600 metros. 

 

Austrália Pequena altura: entre 2 e 4 pavimentos; 

Mediana altura: entre 5 e 7 pavimentos; 

Mediana/ elevada altura: 8 pavimentos; 

Elevada altura: de 9 a 25 pavimentos, porém, de acordo 

com a região este parâmetro pode ser alterado. 

(NWS, 2020) 

Portugal Pequena altura: São considerados edifícios baixos, 

aqueles que possuam até 9 metros de altura; 

Mediana Altura: Edifícios com altura maior que 9 metros 

e menor que 28 metros; 

Elevada Altura: São classificados desta forma, edifícios 

que possuam altura superior a 28 metros. 

(PORTUGAL, 

1999) 

Tabela 2: Continuação comparação quanto a classificação dos edifícios mais altos, entre países 

distintos. Fonte: Elaborado pelos autores (2020).  

 

3. Resultados da pesquisa de estudo de caso 

A coleta e processamento das imagens foi realizada seguindo uma sequência, descrita de 

forma mais clara na tabela 3, foram observadas as condições climáticas, para que o 

levantamento não fosse prejudicado por falta de luz natural nem mesmo pela presença de 

chuva, que poderiam comprometer o equipamento, em seguida, fora escolhido o ponto de 

partida, buscando um local adequado para segurança tanto para quem estava realizando o 

levantamento, quanto para os moradores do edifício, é importante ressaltar que o 

equipamento deve estar posicionado de forma perpendicular em relação a posição da fachada 

que será alvo da captura das imagens, dessa forma conseguimos fazer a captura das imagens 

adequada e com uma qualidade melhor.  

1-3 

Formulário de 

Planejamento 

Plano de Voo Checklist missão com VANT 

Nome: Estudo de Caso 

Localização: Zona 

Norte da cidade do 

Recife 

Tipo da Edificação: 
Residencial 

Modelo de VANT: DJI 

Phantom 4 Pro V2.0 

Número estimado de 

baterias para operação: 3 

Bateria 1: Início: 08:28; Término: 

08:56; Fachadas: 1 e 3; Quantidade 

de imagens: 125; Bateria 2: 

Início: 10:35; Término: 11:02; 

Fachada: 2; Quantidade de 

imagens: 412;  

Tabela 3: Protocolo para missão com VANT. Fonte: Elaborado pelos Autores (2020). 
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(Continuação) 2-3 

Revestimento da 

fachada: Cerâmico 

Idade: 5 anos 

Área construída: 
12.450,00 m² 

Altura: 120,50m 

Número de andares: 

37 

Número de Fachadas: 

4 (Fachada 1 Sul;  

Fachada 2: Oeste; 

Fachada 3: Norte: 

Fachada 4: Leste). 

Geometria das 

fachadas (m): 

Fachada 1: Altura: 

120,50 m; Largura: 

9,60m; Área: 1.156,80 

m² 

Fachada 2: Altura: 

120,50 m; Largura: 

30,40 m; Área: 

3.663,20 m²  

Fachada 3: Altura: 

120,50 m; Largura: 

9,60 m; Área: 1.156,80 

m² 

Fachada 4: Altura: 

120,50 m; Largura: 

30,40 m; Área: 

3.663,20 m². 

Total de Fotografias: 
942. 

Data e Horário da 

operação: 09/09/2019 

às 08:00 horas; 

Previsão das 

condições 

meteorológicas: 

Temperatura: 25 ºC; 

Chance de Chuva: 

10%; Velocidade do 

vento: 21 Km/h; 

Visibilidade: 11,3 

Km; Tipo de 

Operação:  

VLOS (Visual Line of 

Sight); 

Características da 

localização da 

edificação: 
Distância maior 5 

Km de aeroportos e 

aeródromos;  

Distância de 30 m de 

terceiros;  Não 

sobrevoar instalações 

militares/prisões; 

Identificação de 

obstáculos 

adjacentes: 

 Norte: 0; Sul: 

Casa de 3 andares;  

Leste: Rua com fluxo 

veicular alto;  Oeste: 

Edifício de 20 

andares; Modelo de 

câmera digital: 
CMOS 1” 20MP 

Distância câmera-

fachada para 

captura de imagens: 
8 m; Ampliação de 

margens para captura 

de imagens: Sobre 

altura: 1 m; sobre 

largura: 1 m. 

Bateria 3: Início: 13::15; Término: 

13:41; Fachadas: 4; Quantidade de 

imagens: 405. 

Regulamentações para operação de 

VANT:  Licença/ habilitação piloto; 

 Homologação e cadastro da 

aeronave na ANATEL;  Seguro 

contra danos a terceiros;  Pilotos e 

observadores com 18 anos cumpridos. 

Preparação do equipamento:  
Ligar controle remoto e levantar 

antenas;  Checar peças e acessórios 

do VANT, após encaixe;  Remover 

proteção da câmera;  Ligar bateria do 

VANT;  Ligar aplicativo de controle 

(DJI go);  Verificar visualização da 

câmera;  Verificar níveis de bateria 

para um voo seguro (VANT e Controle 

remoto) %;  Verificar a indicação de 

“Safe to fly” no aplicativo do controle; 

 Decolar. 

Teste de manobrabilidade:  . Planar 

o VANT a aproximadamente 3 m – 10 

pés acima do chão e confirmar se ele 

está sobre controle.  Verificar se 

todos os comandos de direcionamento 

estão operando corretamente enquanto 

o VANT plana. 

Para ambas as baterias: Verificar 

visualização da câmera; verificar local 

de pouso; pousar em local aberto e 

seguro. 

trocar bateria por outra carregada, ou 

realizar uma nova carga; verificar 

novamente todos os itens da 

Preparação do Equipamento. 

Checklist Pós-pouso e retomada de 

voo imediatamente: Desligar VANT; 

Processo para finalizar missão:  
Pousar em local aberto e seguro;  

Desligar bateria do VANT;  Desligar 

controle remoto;  Remover bateria do  

Tabela 3:  Continuação Protocolo para missão com VANT. Fonte: Elaborado pelos Autores (2020). 
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(Continuação) 3-3 

 Dimensões cobertas 

por cada fotografia: 
Altura: 7,30 m; 

Largura: 12,97 m 

VANT;  Remover hélices;  

Colocar proteção da câmera;  

Guardar VANT na caixa;  Guardar 

Controle remoto na caixa. 

Tabela 3: Continuação protocolo para missão com VANT. Fonte: Elaborado pelos Autores (2020). 

 

A varredura das fachadas deve ser realizada de forma consecutiva: ao iniciar o voo do 

VANT, para este estudo de caso, a medida que o drone alçava voo, realizamos captura das 

imagens da fachada que estava posicionada a frente do equipamento, ao alcançar a última 

área da edificação, descemos o VANT, também realizando captura de imagens, porém 

fazendo a varredura de imagens já em outro ponto da fachada, e assim sucessivamente 

fachada por fachada, até concluirmos o levantamento completo, ver figura 4 com registros 

da realização do levantamento. Um ponto a ser destacado, é que tivemos de fazer o 

levantamento em três etapas, ambas realizadas no mesmo dia, por termos apenas uma bateria 

para uso do equipamento, então tivemos que realizar uma parte, carregar a bateria – que dura 

em torno de 2 horas para estar totalmente carregada –, realizar a segunda parte, realizar uma 

nova carga na bateria e então concluir o levantamento. 

 

Figura 4: Registros da execução do levantamento. Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Com a utilização do VANT para inspeção realizado no estudo de caso, foi possível 

identificar a presença de: manifestações patológicas decorrentes de processos biológicos, 

principalmente o mofo, fissuras/ trincas, destacamento e eflorescência; a qualidade de 

resolução da câmera do equipamento foi de suma importância para as identificações de 

formas adequadas destas manifestações patológicas, ver mapa de danos da fachada Leste 

(figura 5 e 6). 
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Figura 5 e 6: Mapa de danos da Fachada Leste:  Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

A presença de fissuras/ trincas foi localizada em sua grande parte na região superior da 

edificação nas fachadas Oeste e Sul, (Figuras 7 e 8), principalmente na região da platibanda. 

Foi identificada a presença de eflorescência – principalmente na fachada oeste – em 

menor quantidade quando comparada com a quantidade das demais manifestações 

patológicas nesta edificação, (Figuras 9 e 10). 

Assim como as fissuras/ trincas, a apresentação de destacamento foi reconhecida nas 

partes superiores das fachadas, (Figuras de 11 e 12). 

As patologias decorrentes de processos biológicos foram identificadas de forma mais 

concentrada nas lajes técnicas e nas varandas, porém esta foi encontrada ao longo de todas 

as fachadas da edificação (Figuras de 13 e 14). 

            

Figura 7 e 8: Apresentação de fissura nas fachadas Oeste e Sul. Fonte: Elaborado pelos autores 

(2019). 

          

Figura 9 e 10: Apresentação de eflorescência nas fachadas Norte e Oeste. Fonte: Elaborado pelos 

autores (2019). 
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Figura 11 e 12: Apresentação de destacamento na fachada Sul. Fonte: Elaborado pelos autores 

(2019). 

          

Figura 13 e 14: Apresentação de manifestações patológicas decorrentes de processos biológicos nas 

fachadas Sul e Leste. Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

 A principal dificuldade encontrada durante este levantamento, foi a influência do 

vento em relação a estabilidade do equipamento quando alcançadas as partes inferiores da 

edificação, principalmente com o passar do tempo, após a carga de bateria, a interferência 

da velocidade do vento foi nitidamente percebida na parte inferior da edificação. Porém a 

qualidade das imagens não foi comprometida, visto que, o VANT possui um sistema de 

estabilização automática, para que a coleta de imagens não seja prejudicada durante a sua 

utilização. Ao redor da edificação também haviam pontos que precisávamos estar sempre 

atentos, como uma rua com grande fluxo de carros, uma edificação vizinha com 20 

pavimentos e uma residência, também vizinha ao edifício do estudo de caso, com 3 

pavimentos. 

 

4. Conclusões 

Os resultados, até então obtidos, demonstram que é possível sim a utilização do VANT 

para a análise de manifestações patológicas em fachadas, principalmente se tratando de 

edificações de grandes alturas, visto que obteve-se êxito na análise apresentada neste estudo 

de caso, conseguimos fazer a identificação das manifestações patológicas de forma clara e 

rápida em pouquíssimo tempo, ponto este que se comparado a uma inspeção realizada pelo 

método tradicional duraria mais de um dia para ser concluída, além da qualidade das imagens 

obtidas facilitando a identificação das manifestações patológicas presentes nas fachadas. A 

utilização do VANT nas inspeções de fachadas possibilita, de forma evidente, a realização 

de mais de uma inspeção por dia, desde que haja baterias reservas para o equipamento, 

principalmente em edificações de elevadas alturas, uma vez que a logística de montagem e 

desmontagem de andaimes não possibilitaria essa flexibilidade em realizar mais de um 

levantamento por dia. 

Pode-se considerar que a utilização do VANT na inspeção de fachadas é algo inovador 

dentro da construção civil, este trabalho demonstra que há a possibilidade da união de novas 

tecnologias somadas ao campo prático da engenharia civil, pois, nele é apontado algo 

inovador para a execução das inspeções de manifestações patológicas em fachadas de 

edifícios de grandes alturas. 
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Resumo 

 

Resíduos sólidos estão entre os principais poluentes do ambiente marinho. Entre eles, destacam-se 

as redes de pesca abandonadas, perdidas e apreendidas. A cada ano, o volume dos materiais de 

pesca largados nos oceanos chega a 640 mil toneladas, não se restringindo apenas às redes de 

pesca. O objetivo deste estudo é apresentar uma alternativa de destino ecológico para as redes 

retiradas dos rios, praias lagoas e barragens, pela Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina. 

Demandando uma solução tecnológica imediata. Neste contexto, o trabalho mostra efeitos da 

incorporação de resíduos de rede de pesca em poliuretano, material utilizado  no processo de 

fabricação de isolante térmico. Para estudar os efeitos da incorporação do resíduo foram realizados 

ensaios de isolamento térmico, absorção de água e resistência mecânica. Os resultados indicam que 

a incorporação do resíduo não traz alterações significativas no comportamento do poliuretano como 

isolante térmico. Entretanto, observou-se que a incorporação do resíduo reduziu a resistência 

mecânica do material.  

Palavras-chave: Poliuretano; Reciclagem rede de pesca; Nylon 6 
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Abstract 

 

Solid wastes are among the main pollutants in the marine environment. Among them, the 

abandoned, lost and seized fishing nets stand out. Each year, the volume of fishing materials 

released in the oceans reaches 640 thousand tons, not being restricted only to fishing nets. The 

objective of this study is to present an alternative ecological destination for networks taken from 

rivers, beaches, lagoons and dams, by the Environmental Military Police of Santa Catarina. 

Demanding an immediate technological solution. In this context, the work shows the effects of 

incorporating polyurethane fishing net waste, a material used in the thermal insulation 

manufacturing process. To study the effects of the incorporation of the residue, tests of thermal 

insulation, water absorption and mechanical resistance were carried out. The results indicate that 

the incorporation of the residue does not bring significant changes in the behavior of polyurethane 

as a thermal insulator. However, it was observed that the incorporation of the residue reduced the 

mechanical resistance of the material. 

 

Keywords: Polyurethane; Fishing net recycling; Nylon 6 

 

1- Introdução 

 

 O presente artigo pretende estudar formas de  reciclagem do poliamida proveniente das 

atividades de fiscalização de pesca da Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina 

(PMASC), que no ano de 2018, recolheu aproximadamente 5 (cinco) toneladas de redes de 

pesca na área do 1° Batalhão, que compreende toda a área litorânea do Estado de Santa 

Catarina. Neste primeiro estudo foi utilizado o poliamida juntamente com compósitos de 

poliuretano (PU). Atualmente esses materiais ficam depositados nas próprias instalações 

das unidades da PMASC ou seguem para aterros sanitários. O estudo representa a 

viabilização do fluxo natural para o reprocessamento dos petrechos inservíveis, uma das 

possíveis aplicações destes compósitos com rede de poliamida é na produção de caixas ou 

copos térmicos. 

 Segundo a norma ASTM D3878-95, compósito é um produto obtido através da união de 

dois ou mais materiais insolúveis entre si, com o intuito de formar um novo material, com 

determinadas propriedades não encontradas em materiais isolados (AMERICAN 

STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS, 2015) 

 O poliuretano (PU) é altamente versátil e de grande aplicação em diversos segmentos 

industriais. Um dos principais usos do polímero é na fabricação de isolantes térmicos e 

componentes de refrigeradores, tanto domésticos quanto industriais. Essa larga aplicação 

na cadeia do frio se justifica pelas propriedades do poliuretano. Além de versátil, possui 

características que o colocam como um dos principais isolantes de temperatura disponíveis 

no mercado (MARQUES et al., 2019) 

 Os resíduos marinhos proveniente da atividade pesqueira é uma grande preocupação 

mundial nas últimas décadas. Nas operações de pesca, independente da categoria é comum 

o abandono, perda ou descarte de petrechos e equipamentos (FAO, 2009).  Os petrechos de 

pesca mais comuns são redes, varas, anzóis, cabos de amarração, armadilhas, entre outros e 

quando estes petrechos de pesca são abandonados, perdidos e/ou descartados no mar, 

podem causar graves problemas ecológicos, morte de diversas espécies de peixes, 

crustáceos, baleias, tartarugas, tubarões e outros animais, e socioeconômicos. A 
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Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) estima que 640 mil 

toneladas de petrechos de pesca são perdidas anualmente pela pesca amadora e industrial 

em todo o mundo (MACFADYEN, GRAEME;HUNTINGTON, TIM;CAPPELL, 2009) . 

Aproximadamente 580 kg de redes são perdidos na costa brasileira diariamente. (World 

Animal Protection, 2018). 

 Estes petrechos de pesca são quase totalmente produzidos a partir de fios de polímeros 

sintéticos como a poliamida – PA (também conhecido pelo nome genérico de náilon, do 

inglês nylon), polietileno - PE, polipropileno - PP e poliéster. Estes polímeros orgânicos 

sintéticos são moléculas de substâncias formadas por um grande número de unidades 

moleculares repetidas, denominadas monômeros, unidas por ligações covalentes 

(NOGUEIRA et al., 2000). Sendo que a maioria dos monômeros que compõem os 

petrechos são extraídos diretamente do petróleo. Estes materiais de pesca quando expostos 

a estresse mecânico, oxigênio, água salgada, radiação ultravioleta, etc. as suas cadeias 

poliméricas, podem se decompor e degradar e liberar micropartículas compostos por 

diferentes espécies químicas prejudiciais ao meio ambiente (SKVORČINSKIENĖ et al., 

2019). Governos de diferentes países vem discutindo esta problemática do resíduo 

marinho. No Chile, a empresa Bureo se dedica à transformação de redes de pesca em 

novos produtos. A Bureo utiliza apenas material reciclado de 100% de rede de pesca, não 

sendo adicionado qualquer outro tipo de material. O principal material utilizado são as 

redes de PA 6 (náilon 6), utilizando também náilon 6,6, PEAD e PP para a produção de 

pranchas de skate. Na Itália, o Econyl Regeneration System transforma o nylon 6, presente 

nas redes de pesca e nos tapetes em nova matéria-prima. No caso das redes de pesca, 

aproximadamente 80% do material da rede é despolimerizado e transformado em fios (fio 

Bulk Continuous Filaments - BCF e fio Nylon TextileFilament -NTF), sendo que os 

restantes 20% são resíduos, principalmente corantes, que são normalmente incinerados 

(MONTEIRO, 2016). Dave Hakkens (holandês) desenvolveu máquinas que transformam 

resíduos de plástico em matéria-prima como granulado ou filamento para impressoras 3D, 

ou em produtos como jarras, bacias, candeeiros, cestos, entre outros (DUDUÁ 2016; 

MONTEIRO, 2016). Na Coréia do Sul as redes de pesca e os equipamentos de pesca 

quando retirados do oceano eram enterradas, a partir de 2001, o governo buscou formas 

mais ecológicas para tratar estes resíduos. Uma opção de reciclagem analisado foi a 

pirólise (2005) e mostrou ser viável o uso do óleo obtido da pirólise do náilon em motores 

diesel (KIM e PARK, 2001; KIM et al., 2005). O combustível produzido a partir de 

resíduos plásticos está recebendo mais atenção devido à enorme disponibilidade de 

resíduos plásticos nos oceanos em todo o mundo.  Damodharan et al. (2018) e Viswanath e 

Vijayabalan (2015 ) estudaram as características de combustão de motores a diesel usando 

resíduos de óleo plástico e os resultados indicaram que o motor diesel funciona sem 

problemas com 100% de óleo plástico. E quando comparado ao diesel, houve uma pequena 

variação na eficiência térmica dos freios. Sivathanu, Anantham e Peer (2019) estudaram o 

efeito do óleo de rede de pesca residual e suas misturas no desempenho e nas 

características de emissão de gases do motor a diesel. 

 No litoral de Santa Catarina, a poluição marinha não é diferente. As redes, provenientes 

da atividade de pesca estão presentes nos mares e oceanos por diversos motivos, dentre 

eles: abandono acidental, ruptura, abandono devido a atividades de fiscalização e 

instalação em áreas proibidas, sendo apreendidas pela Polícia Militar Ambiental de Santa 

Catarina (PMASC). O órgão é responsável pela fiscalização, apreensão e gerenciamento 

das redes de pesca apreendidas e recolhidas nos oceanos, rios, canais e barragens no 

estado. O 1° Batalhão de Polícia Militar Ambiental, sediado em Florianópolis-SC, recolheu 
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em 2018 aproximadamente cinco toneladas de redes de pesca, apreendidas ou recolhidas 

dos mais diversos ambientes naturais: praias, lagoas e rios. Todas essas redes são 

apreendidas por estarem em situação de irregularidade, conforme fiscalização da Polícia 

Militar Ambiental. As irregularidades mais comuns são pesca no período do defeso, pesca 

sem licença e malha da rede com tamanho menor do que o permitido.  

 A figura1 representa as redes que foram apreendidas/recuperadas na região de Laguna, 

nas lagoas, nos rios e no mar. 

 

Figura 1: Redes apreendidas e recuperadas em lagoa/ rio/mar - 2018 - Guarnição de Laguna. Fonte: 

PMSC. 

 Atualmente o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) conta com um efetivo de 

382 policiais militares distribuídos nas 19 (dezessete) unidades pelo Estado de Santa 

Catarina, sendo 14 (catorze) pelotões e 6 (seis) grupamentos, conforme o mapa.  

 

Figura2: Locais de atuação no Estado de Santa Catarina. Fonte: PMSC. 
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 De forma geral, o náilon (SINGH et al., 2018) é um termoplástico semicristalino com 

baixa densidade e alta estabilidade térmica. As poliamidas estão entre os termoplásticos 

técnicos mais importantes e úteis devido à sua excelente resistência ao desgaste, bom 

coeficiente de atrito e propriedades térmicas e de impacto muito boas. Além disso, as 

poliamidas apresentam uma boa resistência química e é um plástico especialmente 

resistente a óleo. Este excelente equilíbrio de propriedades faz do náilon um material ideal 

para substituição de metal em aplicações, como peças automotivas, válvulas industriais, 

isoladores de amarração ferroviária e outros usos industriais, cujos requisitos de design 

incluem alta resistência, tenacidade e redução de peso. O plástico de náilon exibe uma 

propensão a absorver umidade e portanto possui uma estabilidade dimensional mais pobre 

do que outros plásticos de engenharia. O PA 6 é o polímero mais importante da classe do 

náilon na fabricação de fibras. Isto pode ser explicado pelo seu preço relativamente baixo, 

uma vez que, o monômero ɛ-caprolactama, necessário para a sua polimerização, pode ser 

obtido a partir de substratos relativamente baratos, como ciclo-hexano, benzeno e fenol. 

Por outro lado, quando comparado com outras fibras poliméricas, as fibras PA 6 ainda são 

caras. E esse alto custo pode ser reduzido pela preparação de misturas com polímeros de 

menor custo, como poliolefinas (JHA et al., 2019). 

  

2- Metodologia 

 

2.1 Materiais e obtenção de compósitos 

  

 Para a obtenção dos compósitos foram utilizados os reagentes Poliol Poliéter e 2,6-

diisocianato (marca Arinos). As redes de pesca de poliamida (náilon) foram doadas pela 

Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina. A matriz de poliuretano foi obtida através da 

reação de policondensação entre Poliol Poliéter e Isocianato polimérico, conforme descrito 

por Cangemi, Santos e Claro (2009) e por Marques e coloboradores (2019), sendo a 

composição otimizada em 1:1,5 poliol:diisocianato.  

 Os corpos de prova foram preparados com 30 e 40% de  náilon (cortados em pedaços 

menores de 1cm a 2cm) em matriz de PU,  em relação à massa total. Os corpos de prova 

foram obtidos através da mistura de resíduo náilon e o polieterpoliol durante 0,5 min e, 

então, foi adicionado tolueno-2,6-diisocianato e misturado por mais 0,5 min. A mistura 

homogênea foi vertida para os moldes (tabela 1). Os moldes foram previamente untados 

com vaselina sólida para facilitar a retirada do corpo de prova. Também foram preparados 

corpos de prova somente com PU. 

 

Amostra        Poliamida 

(%)                    (g) 

Polieterpoliol (g) Tolueno-2,6-

Diisocianato (g) 

1 -                          -                8          12 

2 30                       6        6           8 

3 40                       8       4,8          7,2 

Tabela 1. Quantidades em massa do resíduo de poliamida e dos reagentes polieterpoliol e tolueno-2,6-

diisocianato. Fonte: Elaborado pelas autoras 
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2.2 Isolamento térmico de compósitos PU/Poliamida 

 

 Os ensaios de isolamento térmico foram realizados em triplicata com compósitos no 

formato cilíndrico com dimensão de 50 mm (diâmetro) por 100 mm (altura). Estes foram 

escavados de modo a revestir um béquer de 10 ml. No béquer foi adicionada água a uma 

temperatura de 10ºC, e tampado com o mesmo material. A temperatura foi lida com um 

termômetro digital Hanna, modelo HL 2221, em intervalos de tempo de 10 min, durante 70 

min.  

 

2.3 - Teste de Absorção de água PU/Poliamida 

 

 O teste de absorção foi realizado de acordo com o método gravimétrico recomendado 

pela ASTM D570-98, 2010 - Método de Teste Padrão para Absorção de Água de Plásticos 

(ASTM D570-98, 2010). Inicialmente, as amostras foram secas em estufa a 50 °C por 24 

horas. O material seco foi pesado em uma balança analítica. Em seguida, as amostras 

foram imersas em banho de água destilada a 25 °C por 24 horas. Depois disso, foram 

removidos e secos com papel toalha e pesados novamente. A taxa de absorção de água foi 

obtida pela seguinte fórmula:    

 

TA =      Cúmido  – Cseco   x 100                                                                                       (1) 

                           Cseco    

Sendo: 

 TA - taxa de absorção; Cúmido - compósito após a imersão em água; Cseco - compósito 

seco em estufa a 50ºC. 

 

2.4 - Resistência mecânica à compressão de compósitos PU/Poliamida 

 

 Para realização dos ensaios mecânicos de compressão foram seguidos os requisitos 

determinados pela ABNT NBR 8082-2016. Os ensaios foram realizados em triplicata, com 

corpos de prova de formato cilíndrico com dimensão de diâmetro de 50mm e 100mm de 

altura. Os ensaios mecânicos foram realizados por compressão utilizando o equipamento 

universal de ensaios marca EMIC, modelo DL 30000 com célula de carga de  5 kn, de 

acordo com a ASTM D 63890. Os compósitos foram submetidos a incrementos de pressão 

até a deformação plástica do material, os ensaios foram realizados em temperatura 

ambiente.  

 

3- Resultado e discussão 

 

3.1 Otimização da composição para obtenção dos compósitos PU/Poliamida  
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 A incorporação do resíduo de poliamida em diferentes proporções (0, 30 e 40%) 

ocorreu com a redução em massa dos reagentes de partidas, sendo mantida a proporção 

1:1,5. Os compósitos apresentaram superfície uniforme e bom aspecto visual, não 

demonstrando deformação ou esfarelamento. Na figura 3 apresentam-se os corpos de prova 

com diferentes proporções de náilon, os quais foram utilizados para o teste de isolamento 

térmico e teste de resistência mecânica.  

 

Figura 3. Amostras de compósitos PU (1), PU + Poliamida 30% (2) e PU + poliamida 40% (3).  

Fonte: Elaborada pelas autoras 

 

3.2 Isolamento térmico de compósitos PU/náilon 

 

 A tabela representa os valores de temperatura da água dos béqueres contidos nos 

compósitos com diferentes concentrações de náilon. 

Tempo   (min) 
Temperatura ºC 

0% Poliamida 30% Poliamida 40% Poliamida 

0,00 9,2 ± 0,36 9,1 ± 0,66 9,5 ± 0,85 

10,00 11,03 ± 0,21 11,17 ± 0,55 12,33 ± 0,47 

20,00 12,77 ± 0,12 12,93 ± 0,45 14,77 ± 0,35 

30,00 14,37 ± 0,23 14,47 ± 0,45 16,67 ± 0,32 

40,00 15,47 ± 0,23 15,73 ± 0,40 18,1 ± 0,20 

50,00 16,4 ± 0,26 16,83 ± 0,31 19,1 ± 0,10 

60,00 17,23 ± 0,31 17,73 ± 0,21 19,9 ± 0,19 

70,00 18,03 ± 0,31 18,57 ± 0,25 20,57 ± 0,15 

Os dados representam a média ± DP – desvio Padrão (n = 3) 

 Tabela 2. Temperatura da água nos compósitos com 0%, 30% e 40% em massa do resíduo de 

poliamida. Fonte: Elaborada pelas autoras 
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 Analisando a tabela 2 verifica-se que o corpo de prova com maior quantidade de náilon 

apresenta um menor isolamento térmico. O gráfico 1 apresenta o perfil da curva de 

aquecimento da massa de água isolada termicamente pelos compósitos, onde é possível 

observar um comportamento semelhante entre o compósito PU e o PU + náilon 30%, onde 

a taxa de aquecimento  apresentada para os materiais contendo o resíduo de  náilon (30%) 

mostrou aumento em torno de 3% após 10 min., quando comparada ao material sem a 

incorporação de náilon. Também foi observado que, com o avanço do tempo, esta 

diferença tende a aumentar.  

   

 

Gráfico 1.   Temperatura para os corpos de prova 1,2 e 3. Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

 3.3 - Teste de Absorção de água  dos compósitos de PU/Poliamida 

 Os resultados do teste de absorção de água (tabela 3) mostrou que para os compósitos 

com 0 % e 30%  a variação foi de 51% de absorção de água, já para os compósitos com 

40% de poliamida a absorção de água foi maior que 100%. 

 

 Compósitos 

Absorção de água PU – Poliamida (%) 

0% Poliamida  30% Poliamida 40% Poliamida 

A 13,77 13,90 21,61 

B 8,50 19,01 20,50 

C 11,07 17,56 25,61 

Média 11,11 16,82 22,57 

Desvio Padrão 2,64 2,63 2,69 

Tabela 3.  Resultados da absorção de água dos compósitos obtidos com 0 %, 10 % e 40 % de poliamida 

realizados em triplicata  (A,B,C). Fonte: Elaborado pelas autoras 
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3.4 - Resistência mecânica à compressão dos compósitos PU/poliamida 

 

 Ensaios de resistência mecânica à compressão foram realizados para avaliar os 

compósitos quanto à influência da incorporação das redes de pesca de poliamida na matriz 

de poliuretano. O Gráfico 2 apresenta as curvas de tensão/deformação para os compósitos 

de PU e dos compósitos PU/poliamida. 

 Através dos perfis apresentados no Gráfico 2, observa-se uma menor tensão/deformação 

com o aumento de poliamida nos compósitos. No entanto, com a incorporação de 

poliamida na matriz de PU houve um aumento na elasticidade. 

 

Gráfico 2.   Resistência mecânica dos compósitos de PU com 0 % de poliamida, 30 % de poliamida e 

com 40 % de poliamida. Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

4- Considerações Finais  

 

 O desenvolvimento de compósitos utilizando resíduos de poliamida juntamente com a 

matriz de poliuretano é uma forma de aproveitamento das redes de pesca apreendidas pela 

Polícia Militar Ambiental. O uso de 30 % de poliamida apresentou um comportamento 

semelhante ao compósito de PU sem poliamida, quanto ao isolamento térmico. Com 40 % 

de poliamida o isolamento térmico foi menor. A absorção de água pelos compósitos 

aumentou com o aumento da concentração de poliamida, houve um aumento na absorção 

de 103 % quando foi incorporado 40 % de poliamida, com 30 % de poliamida o aumento 

foi de 51 % em relação ao compósito somente com PU. Com relação aos resultados dos 

ensaios de resistência mecânica, observou-se que a incorporação da rede, em maiores 

percentuais, resulta na diminuição da resistência à compressão mecânica do material, se 

comparada com o resultado apresentado pelo material sem incorporação. É importante que 
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mais estudos sejam realizados com diferentes concentrações de poliamida, para determinar 

a concentração ótima. Uma das possíveis aplicações destes compósitos com rede de 

poliamida é na produção de caixas ou copos térmicos.  
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento do reforço feito com cabos de nylon trançado 

feito em estruturas geodésicas construída com barras de bambu cilíndricas e maciças unidas com 

resina de poliéster com carga mineral. As cúpulas geodésicas estudadas têm a forma de meio 

icosaedro truncado e foram construídas com barras comerciais de bambu Phyllostachys pubescens 

com 4 mm de diâmetro e comprimento de 175 mm. O software de simulação de engenharia ANSYS 

foi usado para desenhar e simular a estrutura da cúpula sob carga, com e sem o reforço de cabos. O 

modelo geodésico, construído e testado através de carregamento vertical, mostrou resultados de 

deflexão no regime elástico muito semelhantes ao comportamento previsto pelo modelo 

computacional. Enquanto que a estrutura sem reforço apresentou grandes deformações e resistiu 14,8 

vezes o seu próprio peso com comportamento linear e 23 vezes o seu próprio peso sem ruptura, a 

estrutura reforçada com cabos amarrados resistiu comparativamente o dobro de carga vertical final 

com apenas 40% da deflexão apresentada pela estrutura sem reforço, mostrando a efetividade do uso 

dos cabos de nylon como reforço amarrado. Tal comportamento havia sido previsto pela simulação 

numérica. 

Palavras-chave: Estruturas geodésicas; Barras de bambu; Ensaios mecânicos; Reforço com 

cabos; Métodos de Elementos Finitos (MEF) 

 

Abstract 

The objective of this work is to show the design, simulation, construction and test of reinforced cables 

in geodesic structure made of cylindrical and solid bamboo bars joined with polyester resin with 

mineral charge. The geodesic domes had the form of truncated icosahedron and was constructed 

with bars of bamboo Phyllostachys pubescens with 4 mm diameter and 175 mm length.  A software 

of engineering simulation and 3D design called ANSYS was used to draw and to simulate the dome 

structure under loading. The geodesic model built and tested through vertical loading, showed 
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results of deflection in the elastic regime very similar to the behavior predicted by the computational 

model. The structure showed great deformations and resisted 14.8 times its own weight with linear 

behavior and 23 time its own weight without rupture. The geodetic structure reinforced with stranded 

cables comparatively resisted twice the final vertical load with only 40% of the deflection presented 

by the structure without reinforcement, showing the effectiveness of using nylon cables as a stranded 

reinforcement. This behavior was  predicted by numerical simulation.  

Keywords: Geodesic structures; Bamboo bars; Mechanic essays; Cable reinforcement; Finite 

elements methods (FEM) 

 

1. Introdução 

 

As cúpulas podem ter grande resistência estrutural se forem usados materiais apropriados 

e construídas adequadamente. Elas podem cobrir grandes espaços abertos sem a necessidade 

do uso de suportes internos, além disso, as cúpulas podem ser muito estáveis. 

As cúpulas são muito usadas desde a antiguidade na construção de habitações, cobrindo 

grandes espaços.  Os povos originários utilizavam diversos tipos de domos e cúpulas, os 

índios para construírem suas ocas, e os esquimós seus iglus. O arquiteto Van Lengen (2013) 

mostra muitas destas construções com cúpulas usando arcos feitas pelos índios da Amazônia, 

como mostrada na Figura 1. 

 

Figura 1: Desenho mostrando a estrutura de uma habitação indígena em arco. (Van Lengen, 2013) 

 

Geodésicas são estruturas arquitetônicas formadas por triângulos ou outras formas 

geométricas regulares que compõem, como uma rede, de uma ou mais camadas, uma 

superfície espacial curva, geralmente uma semiesfera. Os domos geodésicos podem ser 

feitos numa ampla faixa dimensional, desde que o tamanho das barras e a frequência das 

formas geométricas que compõem a superfície da estrutura sejam calculadas corretamente.    

As forças aplicadas no domo geodésico tendem a se distribui igualmente por toda a 

estrutura. Por ser uma estrutura reticulada, muitas vezes com apenas uma camada como a 

mostrada na Figura 2, geodésicas estão entre as estruturas mais leves e resistentes já 

inventadas.  

Estas estruturas aliam beleza, resistência, leveza, modularidade construtiva, design 

sustentável e integridade estrutural. Porém, apresentam vários desafios no seu projeto, 

execução e uso, entre eles, a seleção de materiais energeticamente eficientes e sustentáveis, 

tendo em vista todo o ciclo de vida da estrutura, bem como a repetitividade construtiva e o 

custo final.  
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Figura 2 – Cúpula geodésica, biosfera de Montreal no Parque Jean - Drapeau.  Foto: Maia, R. 

O bambu pode ser usado na construção de diversas estruturas de engenharia tais como 

casas, telhados, pontes, bicicletas e também geodésicas.  Os colmos de bambu são tubos 

vegetais segmentados, leves, resistentes e estéticos. Assim como as madeiras, o bambu é um 

material tradicional e confiável que tem baixo peso específico e boa resistência ao 

carregamento, sendo bastante usado na construção de habitações, principalmente em regiões 

tropicais.   

O Brasil tem a segunda maior biodiversidade de bambus no mundo. No país, o bambu é 

facilmente encontrado; no entanto, a planta é pouco utilizada devido a vários fatores, entre 

eles a ausência de políticas públicas de incentivo, o desconhecimento generalizado do seu 

uso e suas potencialidades e a falta de técnicas de processamento e de construção adequadas, 

usando este tubo vegetal, como relataram Salamon e Ostapiv (2017).  

O bambu pode ser processado no local da obra com ferramentas manuais e permite o 

envolvimento de trabalhadores locais na construção das habitações.  Apesar das dificuldades 

em construir com bambu, as construções que usam este material tendem a ser de baixo 

impacto, baratas, eficientes, rápidas, resistentes e integradas com o meio, conforme 

apresentado por Librelloto e Ostapiv (2019). 

 Segundo Ghavami e Moreira (2002), devido ao comportamento de deflexão-

compressão apresentado pelos colmos de bambu, estes tubos vegetais podem ser usados em 

diversos tipos de estruturas geométricas, podendo suportar dentro de amplos limites, tanto a 

carga do vento como carregamentos verticais. Estes autores mostraram que dentro de alguns 

limites os colmos de bambu podem ser considerados colunas de Euler. 

 

2. Domos Geodésicos de Bambu 

O domo geodésico estudado, desenvolvido por Ostapiv et al (2018).  Figura 3a, é uma 

estrutura tipo icosaedro truncado ou bola de futebol, composta por hexágonos e pentágonos, 

assim como a estrutura geodésica construída e ensaiada por Castro (2019). Figura 3. Nestas 

estruturas as barras de bambu usadas têm todas o mesmo comprimento. 

 

Figura 3: Domos geodésicos.  (a) com varetas de bambu auto apoiadas e amarradas, Ostapiv et al (2018). 

                                              (b) com varetas de bambu amarradas com lâminas de bambu, Castro (2019). 
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Nas estruturas geodésicas, as barras tendem a compartilhar uniformemente as forças de 

sujeição que são distribuídas de maneira mais ou menos uniforme ao longo de toda a 

estrutura. Isso faz com que este tipo de estrutura tenha boa resistência a terremotos, por 

exemplo. Além disso, estruturas com bambu maciço, como a usada na estrutura da Figura 3, 

têm uma excelente tenacidade, ou seja, uma boa capacidade para absorver impactos.  

Levantar uma cúpula pequena pode ser bastante simples. Várias partes das cúpulas 

podem ser construídas no chão e depois levantadas como uma peça única, como mostraram 

Ostapiv et al. (2018). Porém, se este método funciona bem para cúpulas de até 4 m x 4 m e 

é muito difícil e perigoso para cúpulas geodésicas de grandes dimensões, conforme relatou 

Hill (2002). 

Devido ao tempo de construção de uma cúpula geodésica ser muito curto, quando 

comparado com outras estruturas de dimensões semelhantes, o uso destas estruturas é 

indicado para abrigos temporários e de emergência. Domos geodésicos feitos com bambu 

podem ser usados de inúmeras formas tais como: espaços de exposição em feiras e escolas, 

acampamentos civis e militares, eventos festivos, espaços temporários para atividades rurais, 

abrigos para trabalhadores, materiais, animais e equipamentos, etc. 

Domos geodésicos de bambu amarrados podem ser usados também como fôrmas ou 

estruturas auxiliares na construção de domos de concreto e aço, por exemplo. Podem também 

servir como andaime para deslocamento dos trabalhadores e como suporte para diversos 

tipos de materiais como aço, concreto, argila e tijolos, entre outros. Os domos geodésicos de 

concreto, monolíticos, apresentam uma proteção quase que absoluta contra vendavais, 

furacões e tornados. 

 

2.1 Vantagens e desvantagens do uso de domos geodésicos: 

Por serem esféricas, habitações ou produtos com esta forma apresentam alguns vantagens 

e desvantagens em relação às estruturas retangulares tradicionais.  São estruturas versáteis e 

facilmente adaptáveis às diferentes necessidades do usuário. Suas principais vantagens: 

• São estruturas resistentes e boas absorvedoras de vibrações; 

• Possuem design único, sem cantos e colunas internas; 

• São estruturas bonitas, interessantes e funcionais; 

•  Tem elevado valor estético e econômico numa construção, agregando valor aos telhados 

e a obra como um todo; 

• As cúpulas geodésicas fechadas são termicamente muito eficientes.  

 

Como as formas esféricas oferecem área superficial mínima para o volume contido por 

elas, a transferência de calor com o ar externo é a menor possível, pois estas trocas térmicas 

são diretamente proporcionais à área superficial.  

As desvantagens dos domos geodésicos: um dos principais inconvenientes em relação 

às estruturas retangulares tradicionais é a questão da acomodação de peças, acessórios e 

compartimentos no seu interior, uma vez que estes são normalmente retangulares. Além 

disso, no caso de habitações semiesféricas; 

• Janelas e portas curvas são mais caras e difíceis de serem encontradas, muitas vezes 

precisam ser fabricadas sob encomenda; 

• Profissionais que instalam as redes hidráulicas e elétrica normalmente precisam de 

mais tempo para fazer o serviço que se torna mais caro; 
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• Sons, cheiros e luz são facilmente difundidos e experimentados em toda a estrutura o 

que pode causar problemas de privacidade; 

• Por ser uma forma radicalmente diferente da tradicional, habitações com este formado 

podem ser difíceis de vender e apresentam menor valor de mercado. 

 

2.2 Maquetes  

O uso de maquetes estruturais ajuda no processo de análise, ensaio e simulação, 

somadas a várias outras questões técnicas práticas importantes, que podem ser usadas tanto 

nas fases de projeto como de execução de uma obra ou de um produto final.   

 Além de ilustrar o passo a passo construtivo possibilitando a análise modular e a 

otimização do processo, o uso de maquetes permite a realização de diversos testes mecânicos 

que servem, entre outros, para ajustar os parâmetros de modelamento computacional. O 

comportamento das estruturas em escala menor permite prever o comportamento de 

estruturas maiores.  

 Ostapiv et al (2019) e Castro (2019) construíram e ensaiaram maquetes de geodésicas 

de bambu usando barras cilíndricas maciças de bambu mossô, unidas com resina catalisada 

de poliéster saturada.  As barras de bambu foram obtidas a partir de lotes comerciais, de 100 

ou 200 unidades, de espetinhos de bambu para churrasco. As barras de bambu utilizadas na 

maquete têm diâmetro de 4 mm e 175 mm de comprimento. Para fazer a fixação das barras 

umas com as outras com os ângulos adequados, os autores utilizaram um molde de papelão 

auxiliar como o mostrado na Figura 4, e Tabela 1. 

 

Figura 4: Molde de papelão na forma de cúpula, usado para construção do domo geodésico de bambu. 

 

 Tabela 1: Características do domo geodésico de barras de bambu com aresta de 175 mm. 

DOMO GEODÉSICO - icosaedro truncado  
Comprimento das arestas dos polígonos da malha 175 mm 

Diâmetro do domo 800 mm 

Altura do domo 370 mm 

Área aproximada da superfície do domo 1,5 m2 

Volume coberto pelo domo 98 L 

Massa total da estrutura  142 g 

 

2.3 Ensaio de cúpulas geodésicas de bambu  

 Após a construção das maquetes elas foram ensaiadas usando carregamento vertical 

na estrutura para verificar a resistência das estruturas construídas. Ostapiv et al. (2018) 

concluíram que domos geodésicos de bambu amarrados são resistentes, pois, em ensaios a 
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estrutura suportou uma carga de 38 vezes o seu peso próprio, com grande deflexão e absorção 

de energia sem se romper.  

 Nos ensaios de domos geodésicos análogos construídos por Castro (2019) e Ostapiv 

et al (2019), foram marcados como referência 5 pontos de uma plataforma plana, situados 

no topo da estrutura. Então foi medido o deslocamento vertical destes pontos enquanto a 

estrutura era carregada. Os resultados experimentais foram comparados com os dados da 

simulação computacional. 

 

  2.4 Simulação computacional - Análise por Elementos Finitos. 

 Cada vez mais é utilizado o método dos elementos finitos (MEF) para análise de 

problemas estruturais complexos onde, na maioria das vezes, é impossível a obtenção de 

uma solução analítica. O MEF é uma ferramenta altamente eficaz para a obtenção dos 

campos de deformações e tensões permitindo a identificação das regiões mais solicitadas de 

uma estrutura. A partir dos resultados da análise numérica, é possível obter um entendimento 

melhor do comportamento das estruturas, propor e avaliar modificações para otimizar estas 

estruturas. Castro e Ostapiv et al (2019) usaram o MEF para simular o comportamento de 

maquetes construídas com palitos de bambu e diferentes tipos de uniões.  Para tal análise, 

usaram os recursos gráficos do programa ANSYS, mostrado nas Figuras 5,6 e7. Na 

resolução numérica obtida pelos autores foram considerados grandes deslocamentos dos nós 

da malha. 

 Para obter a solução numérica, apresentadas nas Figuras 6,7 e 8, Ostapiv et al (2019), 

discretizaram o modelo da geodésica com uma malha de 350 elementos de viga e 695 nós. 

As condições de contorno usadas no modelamento da geodésica foram: deslocamento e 

rotação nulos para os nós da base (condição de engaste) e força vertical definida e distribuída 

nos cinco nós do plano de topo da estrutura. No mesmo trabalho os autores obtiveram valor 

médio de 12 GPa para o (MOE) módulo de elasticidade das barras de bambu mossô, 

semelhante ao resultado obtido por Berndsen et al (2013).  Este valor do MOE foi utilizado 

no software Ansys para a simulação computacional. Na Figura 5 é mostrada a estrutura 

inicialmente sem o carregamento e na sequência a Figura 6 mostra a mesma estrutura 

defletida sob a ação de uma força vertical de 34,06 N e os respectivos modelos 

tridimensionais gerados pelo programa computacional. 

 

 

Figura 5: Estrutura geodésica de barras de bambu sem carregamento e seu modelo tridimensional. 

 

taia_
Caixa de texto
327



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

 

Figura 6: Geodésica com carregamento vertical e modelo tridimensional nas mesmas condições. 

Usando simulação computacional Ostapiv et al (2019) verificaram que as uniões entre 

os hexágonos da estrutura são os locais de maior concentração de tensões da estrutura com 

o carregamento vertical.  A distribuição de tensão equivalente de von Mises e a tensão 

máxima de 63,4 MPa são mostradas na Figura 7. 

 

Figura 7: Distribuição de tensão equivalente de von Mises. 

O gráfico 1, de força [N] versus deslocamento [mm], mostra a aderência dos resultados 

experimentais com os resultados da simulação computacional obtida pelos autores na 

estrutura geodésica de bambu sem nenhum tipo de reforço com cabos. 

 

Gráfico 1: Comparação entre resultados obtidos experimentalmente e por simulação computacional da 

geodésica de bambu obtidas por Ostapiv et al (2019). 

 

Módulo de elasticidade dos cabos de nylon:  

O módulo de elasticidade (MOE) indica a rigidez de um material. Tem sua origem na 

energia de ligação molecular do material. Quando o material é submetido a um esforço 

taia_
Caixa de texto
328



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

mecânico, o MOE é dado pela razão entre a tensão e a deformação do material dentro do 

limite linear-elástico 

De um modo geral o nylon, que é o nome comercial para polímeros da família das 

poliamidas, tem excelente resistência a tração e apresenta MOE entre 2 e 4 GPa. O nylon 6.6 

é uma fibra sintética, com a qual são feitos os fios trançados ou enrolados de nylon, estes 

fios podem apresentar valores para o MOE entre 1 e 3,8 GPa.   

 

3. Materiais e Métodos 

 

Repetindo o procedimento metodológico adotado por Castro (2019) e Ostapiv et al 

(2019), para o ensaio da cúpula geodésica de bambu sem reforço, foram feitas novas 

maquetes, usando reforços de cabos de nylon.  Foi desenhada uma estrutura geodésica 

tridimensional com os reforços com amarração de cabos de nylon. O módulo de elasticidade 

dos fios de nylon foi obtido a partir do ensaio de tração de 13 corpos de prova, numa máquina 

universal de ensaios EMIC, no laboratório de materiais da engenharia civil da UTFPR-PB. 

Com os valores do módulo de elasticidade das barras de bambu e do cabo de nylon utilizado 

e com o desenho tridimensional da estrutura geodésica, foram feitas simulações usando o 

software ANSYS, de desenho e simulação para engenharia. 

  Os cabos de nylon usados como reforço foram amarrados em dois planos horizontais 

distintos da estrutura, ligando os nós (encontro de 3 barras de bambu) do centro dos 

hexágonos da estrutura no plano 1 e logo abaixo na base destes hexágonos, foram amarrados 

no plano 2, conforme mostrado na Figura 8. 

 

Figura 8: Detalhes dos planos de amarração dos cabos de nylon na estrutura geodésica de bambu. 

 

4. Resultados e discussões 

 

Reforço da estrutura usando cabos: 

Usando o MEF foram simuladas alternativas usando reforço com cabos de nylon 

amarrados na estrutura, para melhorar a rigidez e a resistência mecânica do domo geodésico.  

 Foram realizados ensaios de carregamento vertical para avaliar o comportamento da 

estrutura.  Os valores médios de carregamento e deslocamento, do plano superior da estrutura 

ensaiada, podem ser observados na Tabela 2. 

Durante o ensaio da estrutura com reforço amarrado, verificou-se que a concentração 

de tensão diminui nas uniões das barras de bambu evidenciando a efetividade do reforço 

amarrado. O resultado final mostra a redução dos efeitos do carregamento nas barras de 

bambu e a diminuição da deflexão da estrutura. 
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Tabela 2: Valores médios da deflexão da estrutura geodésica reforçada com cabos de nylon.   

Carga (N) Deflexão média do plano superior da estrutura (mm) 

17,5 1,0 

22,5 2,5 

27,5 4,0 

34,8 5,5 

46,6 8,0 

54,4 10,3 

64,2 13,3 

 

Na Figura 9 são mostrados os gráficos de (carregamento x deflexão) da estrutura com e 

sem reforço de cabos amarrados e as imagens das estruturas geodésicas no momento de 

máxima carga do ensaio.  Nesta situação próxima do colapso, percebe-se a grande deflexão 

no topo da estrutura. 

 

 

Figura 9: Curvas de carregamento vertical da estrutura. (A) sem reforço, (B) com reforço. 

 

No Gráfico 2 são mostradas as curvas de (carregamento x deflexão) da estrutura 

geodésica sem reforço e reforçada com cabos amarrados. Comparando as curvas verifica-se 

que além de resistir ao dobro de carga, a estrutura reforçada defletiu-se muito menos. 

Enquanto a célula geodésica de bambu, sem reforço de cabos construída e ensaiada por 

Ostapiv et al (2019), mostrada na Figura 9a, resistiu a uma carga de 23 vezes o seu próprio 

peso com uma deformação vertical do topo da estrutura de 3,2 cm.  Por sua vez, a geodésica 

análoga, reforçada com cabos de nylon amarrados, mostrada na Figura 9b e estudada neste 

trabalho, resistiu 4 vezes mais carga para a mesma deflexão da estrutura (1mm) e deformou-

se oito vezes menos sob a mesma carga (32,5 N). Nas condições de máximo carregamento a 

estrutura reforçada resistiu 65 N, ou seja, 42 vezes seu peso próprio, mantendo um 

comportamento linear de deformação da estrutura.  
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Gráfico 2: Curvas de carregamento da estrutura geodésica de barras de bambu, unidas com resina, 

com e sem reforço com cabos de nylon, submetidas a carregamento vertical. 

 

 Simulação da estrutura geodésica reforçada. 

Após realizar os ensaios de carregamento e simular a estrutura geodésica, foi possível 

localizar as regiões com as maiores tensões e identificar os pontos de ruptura da estrutura. 

Como previsto no modelo numérico, e observado posteriormente no ensaio destrutivo, o 

ponto de ruptura foi localizado na conexão entre os palitos de bambu. Assim, com o objetivo 

de reforçar a estrutura, foram utilizados fios de nylon amarrados nas conexões para atuarem 

como cabos tracionados e diminuir o esforço sobre esses pontos. Na Figura 10 é mostrado o 

modelo numérico utilizado para a simulação computacional com o plano de amarração dos 

reforços. 

 

Figura 10. Maquete reforçada e respectivo modelo computacional. 

Com a estrutura reforçada, foi feito o carregamento experimental utilizando anilhas, 

como mostrado na Figura 9b. Para cada carga, foi medido o deslocamento vertical da 

superfície superior em relação à base. O modelo numérico foi simulado com os mesmos 

carregamentos e, então, foi feita a comparação entre os resultados numéricos e 

experimentais.  

Novamente foi utilizado o método dos elementos finitos para simular a estrutura. Os 

palitos de bambu foram modelados utilizando elementos de viga e os fios de nylon como 

elementos de barra. O módulo de elasticidade obtido experimentalmente para o fio de nylon 

foi de 1,25 GPa. Além disso, o fio de nylon possui um diâmetro de 1 mm. A simulação foi 

feita considerando que os materiais possuem comportamento linear elástico.   

A Figura 11 mostra o gráfico dos resultados de deslocamento versus força. É possível 

observar uma grande dispersão dos resultados experimentais, devido basicamente ao grande 

incremento de carga a cada etapa, porém, o modelo numérico consegue se aproximar bem 

do comportamento médio dos resultados experimentais. 
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Figura 11. Deslocamento da estrutura por força de carregamento vertical. 

O ensaio não destrutivo foi realizado com uma carga máxima de 60 N. O modelo foi 

simulado com esta carga e a distribuição da tensão equivalente de von Mises é mostrada na 

Figura 12. É possível observar que a tensão máxima de 24,2 MPa ocorre nos fios de nylon 

do plano superior (em vermelho). Desta forma, foi possível aliviar as tensões sobre as barras 

de bambu e nas conexões, transmitindo parte significativa desta tensão para os cabos 

tracionados. Com este reforço amarrado, foi possível aumentar a resistência mecânica final 

da estrutura e diminuir sua deflexão, sem agregar peso significativo para o conjunto. 

 

Figura 12. Distribuição de tensões de von Mises. 

Com o modelo numérico validado, foi possível fazer algumas simulações para predizer 

a carga máxima suportada pela estrutura. Assim, a estrutura foi simulada até ocorrer o 

colapso elástico (snap through). A Figura 13 mostra o gráfico de força versus deslocamento 

da estrutura onde é possível observar que a carga máxima suportada prevista foi de 85 N. 

 

Figura 13.  Força por deslocamento segundo o modelo numérico adotado. 
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No experimento destrutivo da estrutura geodésica, a carga máxima obtida foi em 

torno de 72 N. Porém, após atingir a carga máxima, diferentemente do modelo numérico, a 

estrutura se rompeu na região das conexões entre as barras de bambu. A Figura 14 mostra 

os resultados de simulação do modelo após o colapso elástico da estrutura. As maiores 

tensões foram agora obtidas nas barras superiores da estrutura. Essas barras também 

sofreram uma grande deflexão. 

 

Figura 14. Colapso elástico do modelo da geodésica. 

A Figura 15 mostra a estrutura instantes antes de ocorrer sua ruptura. É possível ver as 

grandes deflexões das barras de bambu que ocorrem especialmente na região superior da 

estrutura, como previsto pelo modelo computacional mostrado na Figura 14. 

 

 

Figura 15: Estruturas geodésicas de bambu com reforço amarrado próximas do momento de colapso. 

Devido às condições geradas pelo carregamento na estrutura, a deflexão da mesma não 

ocorreu de forma simétrica. Finalmente, a ruptura ocorreu simultaneamente em uma conexão 

entre as barras, mostrado no detalhe da Figura 16 e também em uma barra de bambu de 

menor densidade. É preciso ressaltar que o modelo numérico não leva em consideração as 

propriedades da resina usada nas conexões e por isso não é capaz de predizer a falha frágil 

deste material.  

A carga de rompimento foi de, aproximadamente 72 N.  A diferença entre o valor 

previsto de 85 N para ruptura e o valor de 72 N encontrado no ensaio da estrutura pode ser 

explicado pela não seleção adequada das barras de bambu usadas na construção da estrutura. 

As mesmas deveriam ter sido classificadas segundo a densidade do material. Algumas destas 
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barras menos densas teriam menor valor de MOE, concentrando tensão no carregamento ao 

se deformarem mais. Outras fontes de erro podem estar relacionadas ao alinhamento do 

plano superior da estrutura que, devido a problemas de montagem, que apresentou erro de 

paralelismo em relação ao plano da base da estrutura. E as diferentes cargas iniciais aplicadas 

na geodésica no momento de amarração dos reforços, uma vez que o pré-tensionamento e a 

amarração foram realizadas manualmente. 

 

Figura 16: Colapso elástico da geodésica reforçada, rompimento da estrutura. 

Um aspecto importante foi o modo com o qual as estruturas geodésicas com e sem 

reforço se deformaram. A estrutura sem reforço de amarração, a partir do carregamento 

vertical de 25 N, passou a se deformar numa taxa elevada, mostrando que a estrutura se 

aproxima rapidamente do ponto de colapso. Por outro lado, a estrutura reforçada com cabos 

amarrados de nylon, mostrou maior rigidez, maior capacidade de carga e um comportamento 

de deformação estrutural praticamente linear sob carregamento, característica desejável para 

uma estrutura, até certo limite.    

 

5. Conclusões. 

Neste trabalho, foram apresentados estudos sobre o reforço com cabos de nylon, 

amarrados em cúpulas geodésicas, que são estruturas espaciais leves, resistentes e que 

permitem cobrir grandes espaços. O resultado de vários ensaios em geodésicas de bambu, 

construídas em escala reduzida e as simulações numéricas destas estruturas, foram 

mostrados neste trabalho.  A união entre as barras de bambu foi feita apenas com resina 

comercial chamada de “massa plástica”, solução já analisada por Ostapiv et al (2019), a 

partir da solução das uniões das barras, a construção das cúpulas geodésicas se tornou 

relativamente simples, podendo, no entanto, ser melhorada. 

Aplicando o reforço com cabos, a estrutura geodésica construída com barras de bambu 

mossô, resistiu a uma carga cerca de quatro vezes mais elevada e se deformou muito menos 

do que a mesma estrutura sem reforço, aumentando significativamente a rigidez do conjunto, 

evidenciando a importância do reforço e a efetividade da solução adotada.  Esta solução 

amplia as possibilidades de uso deste tipo de estrutura em telhados, abrigos de emergência e 

habitações temporárias, por exemplo.  
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  Como discutiram Cook et al (1988), o uso de Métodos de Elementos Finitos MEF, 

permite prever o comportamento de estruturas e testar diferentes soluções de engenharia 

sobre estas estruturas, como foi verificado neste trabalho. No futuro, novas soluções para as 

geodésicas de bambu podem ser propostas e testadas usando estas importantes ferramentas 

para a engenharia de estruturas, a simulação computacional e sua validação pelo 

desenvolvimento e ensaio de modelos físicos em escala reduzida, como mostrado neste 

trabalho. 
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Resumo 

Para edificações estruturadas em madeira são necessários projetos bem detalhados, com etapas e 

especialidades relacionadas e dependentes entre si. Seu projeto para produção deve ocorrer 

simultaneamente ao projeto arquitetônico. O projeto para produção de edificações do tipo wood 

frame pode contribuir para uma disseminação de qualidade. Este artigo tem como objetivo apresentar 

o caso de um projeto para produção desenvolvido para uma casinha para crianças constituída com o 

sistema wood frame. As principais etapas do método aplicado foram: (1) dividir a edificação em 

painéis de piso, parede e cobertura; (2) detalhar os componentes constituintes de cada painel; (3) 

locar os painéis na sua posição para a montagem final. Os resultados apresentam desenhos e tabelas 

desenvolvidos para a manufatura dos elementos pré-fabricados e sua montagem final no canteiro. 

Neste caso, observou-se que a padronização e a identificação dos componentes facilitaram na 

execução, evitando retrabalhos e agilizando o processo. 

 

Palavras-chave: Projeto para produção; Pré-fabricação; Estrutura leve em madeira. 

 

Abstract 

For wooden structures, the design must comprehend many details, including execution stages and 

related interdependent specialties. The design for production must occur simultaneously with the 

architectural design. The design for production of wood frame buildings may contribute to a quality 

dissemination. This article aims to present a case of a design for production developed for a 

children's house constituted with the wood frame system. The main steps of the method applied were: 

(1) divide the building into floor, wall and roof panels; (2) detail the components of each panel; (3) 

place the panels in their position for final assembly. The results present drawings and tables 
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developed for the manufacture of prefabricated elements and their final assembly at the construction 

site. In this case, it was observed that the standardization and identification of the components 

facilitated the execution, avoiding rework and streamlining the process. 

 

Keywords: Design for production; Prefabrication; Light wood frame. 

 

1. Introdução 

 

O wood frame é historicamente aplicado em países norte americanos e europeus. Sua 

denominação refere-se principalmente ao seu quadro estrutural – frame – composto por 

peças de madeira beneficiadas em pequenas seções, como 2×4 polegadas. Além dessa 

ossatura em madeira, outros elementos constituem este sistema construtivo. 

Cada vez mais, constatam-se empresas construtoras e trabalhadores autônomos 

produzindo com wood frame no Brasil (ESPÍNDOLA, 2017). Esse sistema é caracterizado 

por técnicas racionalizadas e permite variar os métodos de produção e os graus de 

industrialização dos seus componentes. No mercado internacional, a produção com painéis 

pré-fabricados é a mais comum (O'BRIEN; WAKEFIELD; BELIVEAU, 2000). 

Para garantir a qualidade desta edificação, é importante aplicar os preceitos de processo 

de projeto integrado e de engenharia simultânea. O desenvolvimento do projeto para 

produção deve ser concomitante ao projeto da edificação (ROMANO, 2003; FABRÍCIO, 

2013). Segundo Melhado (1994, 1998), o projeto para produção de edificações deve trazer 

soluções bem definidas, integradas e detalhadas para que a execução, tanto na fábrica quanto 

no canteiro, ocorra sem alterações e improvisos. 

Princípios de projeto para manufatura e montagem podem ser aplicados às necessidades 

da produção destas edificações. O projeto para manufatura – Design for Manufacture (DFM) 

– refere-se, ao projeto que visa a produção dos componentes individuais que são parte de um 

produto. E, o projeto para montagem – Design for Assembly (DFA) – refere-se a um projeto 

que facilita a adição ou união destas partes para formar o produto completo (BOOTHROYD, 

DEWHURST, KNIGHT, 2002). 

Os projetistas devem ter uma visão total do produto, verificando conceitos, funções, 

formas, materiais e montagem facilitada. Visando a eficiência da execução, o projeto para a 

montagem deve trazer informações detalhadas e instruções de fácil compreensão para evitar 

ajustes e retrabalho. E os componentes devem ser padronizados e identificados para facilitar 

e otimizar o tempo da montagem (ROZENFELD et al., 2006; OLIVEIRA, 1990). 

Assim, para garantir a durabilidade das edificações em madeira são necessários projetos 

bem detalhados. Mas, historicamente, a ausência de projeto com detalhes apropriados fez 

com que tais edificações fossem categorizadas como de má qualidade e não duráveis 

(BITTENCOURT, 1995). Há um receio de que o mesmo fato se repita com a atual 

disseminação do sistema wood frame no Brasil. Este é simples de construir, com peças 

cortadas e pregadas. Entretanto, se exige muito esmero na sua execução. E, erros podem 

comprometer a integridade do conjunto (DIAS, 2005). 

taia_
Caixa de texto
337



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

Existe uma lacuna em pesquisas específicas sobre as definições das etapas de processo de 

projeto para construções em madeira, incluindo o projeto executivo. Neste contexto, as 

referências nacionais mais reconhecidas são as de Bittencourt (1995) e Mello (2007). Para 

ampliar as discussões sobre este tema, este artigo tem como objetivo apresentar um caso 

específico de um projeto para a produção desenvolvido para uma casinha para crianças com 

o sistema wood frame. 

 

2. Método 

 

Este artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida no segundo semestre de 2018 no 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), campus Florianópolis. Essa pesquisa aplicada 

com abordagem qualitativa teve a participação de quatro alunos do técnico em edificações e 

da engenharia civil, orientados por professores do Departamento Acadêmico da Construção 

Civil (DACC) em parceria com professores do Grupo Interdisciplinar de Estudos da Madeira 

(GIEM) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

O objeto selecionado para este estudo foi uma casinha para crianças constituída com o 

sistema wood frame. Neste artigo, serão destacadas as três principais etapas no 

desenvolvimento do projeto para a produção desta casinha. 

1) Com base nos detalhes estabelecidos no projeto arquitetônico, a edificação foi dividida 

em um painel de piso, quatro painéis de parede e oito treliças de cobertura. Cada um destes 

elementos foi identificado com siglas para organizar a produção. 

(2) No projeto para a manufatura, cada um destes elementos foi detalhado, apresentando 

as dimensões, as posições e as identificações de cada peça individualmente. Tais 

especificações foram apresentadas em pranchas impressas, contendo planilhas e desenhos 

desenvolvidos com os programas Autocad e Sketchup. 

(3) Por fim, para união desses elementos pré-fabricados no canteiro de obras, o projeto 

para montagem apresentou suas posições em desenhos bi e tridimensionais para facilitar a 

leitura e a agilidade na finalização da casinha. 

 

3. Resultados e discussão 

 

Após apresentar o modelo proposto para a casinha para crianças, serão descritos os 

principais aspectos dos projetos para a produção dos elementos pré-fabricados e para sua 

montagem no canteiro. 

 

3.1 Modelo proposto para a casinha para crianças 

 

Para otimizar as dimensões da casinha e evitar desperdícios de materiais, a chapa OSB de 

1,20 m × 2,40 m foi adotada como módulo. Assim, a casinha possui medidas aproximadas 
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de 1,80 m × 2,40 m em planta e 1,60 m em altura.  A Figura 1 apresenta uma visualização 

desta casinha proposta. 

 

 
Figura 1: Modelo proposto para a casinha para crianças. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3.2 Projeto para produção dos componentes pré-fabricados 

 

Visando a escala e o tempo da produção, a casinha foi dividida em elementos de piso, 

parede e cobertura. A Figura 2 apresenta as vistas da casinha destacando a denominação 

dada aos quatro painéis de parede. Nestas paredes são observados os frames, ou seja, os 

quadros estruturais compostos por montantes e travessas em madeira serrada, contraventados 

com chapas OSB. Sobre estas paredes, conforme a modulação dos montantes, estão 

posicionadas as treliças da cobertura. 

 

 

Figura 2: Vistas dos frames da casinha proposta. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Cada painel de piso, parede e cobertura foi detalhado separadamente, apresentando as 

dimensões, as posições e as identificações de suas peças constituintes. As Figuras 3 e 4 

ilustram estes detalhamentos em duas e três dimensões, desde o elemento final até todas as 

peças individuais, como chapas OSB e madeira serrada. 
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Figura 3: Elementos detalhados para o projeto para a produção. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

Figura 4: Elementos e componentes em perspectiva explodida. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A Figura 5 e o Quadro 1 apresentam os detalhes elaborados para o Painel Porta (PP). 

Além das dimensões para o corte das peças individuais, há uma identificação apresentada 

tanto nos desenhos quanto nas tabelas. Esta identificação é anotada como um código nas 

peças cortadas. Por exemplo, na peça cortada se escreve a sigla PP T-1, identificando a 

travessa 1 que pertence ao Painel Porta. 

 

P. Piso Painel 

Janela 1 

Painel 

Janela 2 

Elementos para 

treliças e 

bloqueadores 

entre treliças 

Painel 

Fechado 

(cego) 

Painel 

Porta 
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Figura 5: Detalhes do Painel Porta (PP) incluídos no projeto para a produção. Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 
Quadro 1 – Exemplo de tabela descritiva das peças do Painel Porta (PP) 

Painel Porta (PP) 

Peças Identificação Seção (cm) Comprimento (cm) 

Travessas (T) 

T-1 4x9 160 

T-2 4x9 160 

T-3 4x9 72 

T-4 4x9 8 

Montantes (M) 

M-1 4x9 148 

M-2 4x9 126 

M-3 4x9 14 

M-4 4x9 14 

M-5 4x9 14 

M-6 4x9 126 

M-7 4x9 14 

M-8 4x9 148 

M-9 4x9 148 

M-10 4x9 148 

M-11 4x9 148 

Vergas (V) 
V-1 4x9 88 

V-2 4x9 88 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A Figura 6 demonstra o detalhamento das treliças da cobertura. Nos desenhos, as peças 

de madeira serrada e as chapas OSB dos oitões são dimensionadas e identificadas com novas 

siglas. Essas informações também são descritas em planilhas. 

 

(Unidades em cm) (Unidades em cm) 
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Figura 6: Detalhes da cobertura incluídos no projeto para a produção. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

E projeto para manufatura orientou a marcação e o corte das peças em madeira e das 

chapas OSB nas dimensões especificadas. E, em fábrica, conforme as anotações das siglas 

de identificação, estas peças foram organizadas e separadas para a produção de cada painel 

de piso, de parede e de treliças de cobertura. Esta organização visou a execução simultânea 

desses elementos por diferentes equipes de trabalho (Figura 7). 

 

     
Figura 7: Identificação das peças individuais e execução dos painéis. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.3 Projeto para a montagem dos componentes pré-fabricados no canteiro 

 

Após a etapa de produção em fábrica, os painéis de piso e de parede e as treliças da 

cobertura foram transportados ao canteiro e unidos sobre uma base, na montagem final da 

casinha. Para guiar esta etapa final da execução, foi elaborado um projeto para montagem, 

indicando a posição e a orientação de cada elemento, conforme ilustra a Figura 8. 

(Unidades em cm) 
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Figura 8: Posição dos painéis de piso e de parede para montagem no canteiro. Fonte: Autores. 

 

O projeto para montagem da estrutura da casinha no canteiro sugeriu a seguinte 

sequência de execução: (1) painel piso, (2) painel fechado, (3) painel janela 1, (4) painel 

janela 2, (5) painel porta, (6) treliças, (7) chapas OSB da cobertura (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Sequência para execução da casinha no canteiro. Fonte: Elaborado pelos autores. 

1 

4 2 

3 

5 

6 

7 
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Conforme o projeto para a montagem no canteiro, os painéis de piso e parede foram 

posicionados e unidos entre si com pregos anelados galvanizados. Sobre as paredes, as 

treliças da cobertura foram fixadas seguindo a modulação dos montantes das paredes (Figura 

9). 

 

     
Figura 9: Execução da casinha no canteiro conforme projeto. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4. Considerações finais 

 

Este artigo teve como objetivo apresentar um caso de projeto para a produção 

desenvolvido para uma casinha para crianças com o sistema wood frame. Neste estudo de 

caso, procurou-se ressaltar a importância do desenvolvimento de projetos integrados e 

simultâneos, onde o projeto para produção deve ser considerado em todas as etapas do 

projeto da edificação. Com projetos bem detalhados e precisos, as etapas da execução 

tendem a minimizar a necessidade de tomadas de decisões urgentes no canteiro sem a 

presença de todos agentes do processo de projeto – situação que pode denegrir a qualidade 

da edificação. 

No desenvolvimento do projeto arquitetônico da casinha para crianças, a modulação 

estabelecida para os elementos pré-fabricados constituintes delimitaram as definições 

espaciais e volumétricas, minimizando o desperdício de materiais. Esse projeto arquitetônico 

apresentou, além dos desenhos tradicionais de paredes e esquadrias, detalhes da estrutura do 

sistema wood frame, importantes para dar a base para o projeto para a produção da casinha. 

E, este processo não ocorreu de forma linear; pois, conforme mudanças eram requeridas pelo 

projeto para a produção, o projeto arquitetônico era ajustado. 

Conforme demonstrado nos resultados deste artigo, os projetos para manufatura e para 

montagem separaram a casinha em elementos de piso, parede e cobertura. Cada um desses 

elementos foi detalhado em desenhos e planilhas com as dimensões, identificações e 

posições das peças. Esses dados foram importantes para organizar as etapas de produção em 

diferentes equipes de trabalho.  

Tanto em fábrica quando no canteiro, as execuções foram realizadas por equipes de 

voluntários que não tinham a experiência prática sobre este sistema construtivo. Ainda 

assim, não foram necessários retrabalhos ou ajustes de projeto durante a produção. Isso 

taia_
Caixa de texto
344



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

demonstrou que estes projetos para a manufatura e para a montagem da casinha foram 

considerados adequados e suficientes para este caso específico. Os desenhos e as siglas de 

identificação das peças facilitaram a leitura do projeto e possibilitaram maior independência 

e agilidade destas equipes na montagem.  

Observa-se que o tempo de projeto foi consideravelmente maior que o tempo da 

execução. Mas isso foi necessário para garantir uma produção precisa e racionalizada com 

produtos finais de qualidade. 

Para trabalhos futuros, sugere-se pesquisas mais profundas sobre as etapas do processo 

de projeto de edificações em madeira, para compreender a necessidade de inclusão de 

detalhes técnicos visando a qualidade destas edificações. 
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Resumo 

As microalgas são organismos fotossintetizantes que apresentam diversas aplicações 

econômicas, como utilização na alimentação humana, animal e na produção de 

biocombustíveis devido a sua biomassa rica em subprodutos. O presente estudo teve como 

objetivo avaliar a produtividade das espécies Tetraselmis gracilis e Phaeodactylum 

tricornutum frente as salinidades de 17 o/oo, 26 o/oo e 35 o/oo, aplicadas nos meios de cultivo. 

Os cultivos foram realizados em meio F/2 Guillard modificado utilizando água do mar 

filtrada com salinidade natural de 17 o/oo. A densidade celular dos cultivos foi monitorada 
através da contagem de células, a biomassa e o teor de lipídios foram obtidos na fase 

estacionária dos cultivos. Os cultivos com maior produtividade de biomassa foram os que 
apresentaram menor teor de lipídios da biomassa seca. Desta forma, visando a produção de 

lipídios a salinidade ideal para espécie Tetraselmis gracilis é de 17 o/oo com teor de lipídios 

de 27,88% e para a espécie Phaeodactylum tricornutum seria aplicável 26 o/oo pois 
apresentou 12,26%. 
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Palavras-chave: Microalgas marinhas; Lipídios; Biomassa 

 

Abstract 

Microalgae are photosynthetic organisms that have several economic applications, such as 

the use in human and animal food and in the production of biofuels due to their biomass rich 

in by-products. The present study aimed to evaluate the species Tetraselmis gracilis and 

Phaeodactylum tricornutum front as salinities of 17o/oo, 26o/oo and 35o/oo use in the culture 

media. Cultures were carried out in modified F/2 Guillard medium using filtered seawater 

with natural salinity of 17 o /oo. The cell density of the cultures was monitored by counting 

cells, the biomass and the lipid content were obtained in the stationary phase of the cultures. 

The cultures with the highest biomass productivity were those with the lowest lipid content 

in dry biomass. Thus, aiming at the production of lipids, the ideal salinity for the species 

Tetraselmis gracilis is 17 o/oo with a lipid content of 27,88% and for the species 

Phaeodactylum tricornutum it would be applicable 26 o/oo because it presented 12,26%. 

 

Keywords: Marine microalgae; Lipids; Biomass 
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1. Introdução 

 

As microalgas pertencem ao grupo de microrganismos fotossintéticos unicelulares 

apresentam alta versatilidade, incluindo espécies de diferentes nichos ecológicos que com 

uma variedade de caminhos para sintetizar um amplo espectro de compostos bioativos 

(PERIN, 2020). São produtores primários e representam uma grande quantidade de biomassa 

aquática (ALSTERBERG et al., 2013). Apresentam grande importância na produção e no 

equilíbrio do oxigênio dissolvido em ambientes aquáticos. 

A classificação taxonômica é muito extensa devido à grande diversidade de espécies. Esta 

se baseia nas características da microalga, como a estrutura da parede celular, o tamanho, 

mobilidade e quanto a existência e tipos de pigmentos (MADIGAN et. al., 2004), a coloração 

se dá devido aos pigmentos acessório e fotossintéticos (OLAIZOLA, 2003). 

O cultivo de microalgas é vantajoso devido a produção de biomassa rica em subprodutos 

de valor agregado. A biomassa produzida possui diversas aplicações, como o uso para 

alimentação humana e animal, possui grande quantidade de proteínas e carboidratos 

(CHISTI, 2013), pode ser utilizada como fertilizante, além da produção de pigmentos e 

lipídeos, sendo assim uma fonte para a produção de biocombustíveis (ANDRADE e FILHO, 

2014). 

O crescente desenvolvimento de tecnologias para a produção de biocombustíveis tem 

como enfoque causas socioeconômicas e ambientais que visam diminuir o presente conflito 

no setor alimentício (FERRERO, 2011) tendo em vista que a principal matéria prima 

utilizada na produção de biodiesel é o óleo de soja (BRASIL, 2014). São diversas as matérias 

primas utilizadas para a produção do biodiesel, incluindo óleos vegetais, gorduras animais e 

até óleos provenientes de fritura (AHMAD, 2011). Várias espécies de microalgas possuem 

grande quantidade de lipídios em sua composição sendo possível o aproveitamento da 

biomassa para a produção de biodiesel (FERRERO, 2011). 

A produção de biodiesel através dos cultivos de microalga, embora seja uma prática nova, 

apresenta diversas vantagens nas quais destacam-se a existência de espécies com elevada 

concentração de lipídios (ANDRADE e FILHO, 2014) os cultivos não afetam a produção 

das agriculturas tradicionais (DEFANTI et al. 2010), as microalgas são organismos capazes 

de se adaptar e tolerar os mais variados ambientes (MATA et al. 2010; RICHMOND, 1990), 

os cultivos podem ser realizados em sistemas fechados sendo possível o controle de 

temperatura e luminosidade (FERRERO, 2011). Muitas espécies de microalgas crescem de 

forma mais acelerada quando comparadas com plantas terrestres proporcionando maior 

produtividade de biomassa (RICHMOND, 1990). 

O desenvolvimento dos cultivos de microalga ocorre através da interação do organismo 

com as condições físicas, químicas e biológicas do meio (DERNER et al. 2006; RAVEN, 

1988). As condições biológicas referem-se ao próprio metabolismo da espécie cultivada, 

além da possível interação de outros organismos com a microalga, quanto as condições 

físico-químicas destacam-se a luminosidade, salinidade, temperatura e concentração de 

nutrientes no meio (GUILLARD, 1975). 

As condições ideais de cultivo variam muito devido a diversidade de espécies, de acordo 

com Borowitzka (1999), as microalgas podem ser cultivadas em variados sistemas de 
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produção sendo possível variar desde pequenos volumes até bilhões de litros. Os cultivos 

podem ser produzidos sob condições naturais de temperatura e luminosidade sendo 

denominado de sistema aberto, bem como podem ser realizados em sistemas fechados no 

qual é possível o controle das variáveis externas provocando elevada produtividade 

(TREDICI et al., 2008). 

Em busca da maior produtividade da microalga diferentes meios de cultivo têm sido 

desenvolvidos. Tanto em condições laboratoriais quanto sistemas abertos de grande 

produção as condições físico-químicas são de extrema importância para o metabolismo da 

microalga (LOURENÇO et al. 1996). Os meios de cultura convencionais, por exemplo, f/2 

(GUILLARD e RYTHER, 1962) podem limitar a produção devido ao alto custo de 

nutrientes aplicados nos cultivos. Segundo Sipaúba-Tavares (1995), um dos maiores 

problemas na produção dos cultivos é o custo com os reagentes químicos necessários para o 

preparo dos meios de cultura. Tendo em vista as condições econômicas e as necessidades 

nutricionais das microalgas se fazem necessária pesquisas que tornem os cultivos mais 

eficientes (SIPAÚBA-TAVARES e ROCHA, 2001). 

O gênero Tetraselmis são microalgas algas verdes unicelulares marinhas pertencente ao 

filo Clhlophyta, amplamente encontradas em águas costeiras e ambientes de transição entre 

rio e mar (GUIRY M.D e GUIRY GM, 2017). Segundo Norris et al. (1980), as algas 

apresentam tamanho entre 10 e 20 µm, possuem forma elipsoide e ovoide, suas células são 

individuais e móveis. De acordo com Butcher (1959) esta microalga foi encontrada pela 

primeira vez em valas e poças em pântanos com salinidades que variavam de 12o/oo à 25o/oo. 

Por décadas as microalgas do gênero Tetraselmis tem sido utilizada para alimentação na 

aquicultura devido à presença em quantidades significativas de ácidos graxos poli- 

insaturados e por possuírem a capacidade de se adaptar em diferentes meios de cultivo e 

condições ambientais (SELVAKUMAR e UMADEVI, 2014). 

A Phaeodactylum tricornutum é uma espécie de diatomácea pleomórfica encontrada 

principalmente em áreas costeiras com grandes ocilações de salinidade, pode apresentar três 

morfotipos que são estimulados pelos fatores ambientais no qual estão expostas 

(MARTINO, 2007). Segundo Cui et al. (2019), alguns fatores podem afetar crescimento e a 

composição lipídica da microalga, pode-se citar a salinidade do meio, pH, fotoperíodo e 

temperatura. De acordo com Krabs e Buchel (2011), a espécie é capaz de se desenvolver em 

ambientes hipo e hipersalinos, com salinidade do meio entre 5 o/oo à 70 o/oo, além de 

apresentar crescimento acelerado em temperaturas entre 12 ºC à 24ºC. A sua aplicação na 

aquicultura e em produtos alimentícios é crescente devido à presença de gorduras poli- 

insaturadas, ômega 3 e carotenoides (RYCKEBOSCH et al., 2011). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade das microalgas 

Tetraselmis gracilis e Phaeodactylum tricornutum frente a diferentes concentrações de sal 

nos meios de cultivo utilizados para essas espécies. Serão analisados o crescimento celular, 

a produção de biomassa e o teor de lipídios para as salinidades de 17 o/oo, 26 o/oo e 35 o/oo. 

Este estudo visa obter melhores rendimentos de biomassa e de lipídios para que possa ser 

utilizado na produção de biocombustíveis. 

 

2. Material e métodos 
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2.1. Microalgas e preparo dos meios de cultivo 

 

A cepa das microalgas Tetraselmis gracilis e Phaeodactylum tricornutum foram cedidas 

pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo - USP com origem no banco de 

microrganismos Aidar & Kutner. A fase experimental foi realizada no Laboratório de 

Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL. 

Os experimentos foram desenvolvidos em laboratório com temperatura média de 30 ± 5 

ºC, com fotoperíodo de 16 h de luz e 8 h no escuro, a luminosidade foi fornecida por 

lâmpadas florescentes de 9W. Os cultivos foram realizados em frascos de coleta de água de 

um litro com aeração constante através de compressores. A razão volumétrica do meio de 

cultivo:inoculo utilizada foi de 1:10. Nos cultivos das microalgas Tetraselmis gracilis e 

Phaeodactylum tricornutum foram testadas três diferentes concentrações de sal, aplicadas 

no meio de cultivo proposto pela literatura para essas espécies. Por se tratar de espécies 

marinhas se utilizou o meio F/2 Guillard modificado (GUILLARD, 1975) com salinidade de 

17 o/oo, 26 o/oo e 35 o/oo. A tabela 1 apresenta os nutrientes que compõe o meio estudo para 

o cultivo das microalgas. 
 

Meio Reagente Solução estoque 

(g/L) 

Quantidade para 

cultivo/L 

Nitrato de sódio NaNO3 75 1 mL 

Hipofosfito de sódio NaH2PO4.H2O 5 1 mL 

Silicato de sódio Na2SiO3.9H2O 30 1 mL 

Solução traço de 

metal 

* * 1 mL 

Solução de 

vitaminas 

** ** 0,5 mL 

Tabela 1 - Meio de cultivo utilizado para a cultura das microalgas Tetraselmis gracilis e Phaeodactylum 

tricornutum. Fonte: Guillard, 1975. 

*Os reagentes para a solução traço de metal estão disponíveis na Tabela 2 

** Os reagentes para a solução de vitaminas estão disponíveis na Tabela 3. 
 

 

Reagente Solução estoque 

primário (g/L) 

Quantidade/L 

FeCl3.6H2O -- 3,15 g 

Na2EDTA.2H2O -- 4,36 g 

CuSO4.5H2O 9,8 1 mL 

Na2MoO4.H2O 6,3 1 mL 

ZnSO4.7H2O 22,0 1 mL 

taia_
Caixa de texto
351



VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 

 

 

 
CoCl2.6H2O 10,0 1 mL 

MnCl2.4H2O 180,0 1 mL 

Tabela 2 - Solução traço de metais. Fonte: Guillard, 1975. 

 

 
 

Reagente Solução estoque 

primário (g/L) 

Quantidade/L 

Tiamina HCl (Vit. 
B1) 

-- 0,2 g 

Biotina (Vit. H) 1,0 1 mL 

Cianocobalamina 

(vit. B12) 

1,0 1 mL 

Tabela 3 - Solução de vitaminas. Fonte: Guillard, 1975. 

As espécies foram cultivadas em meio de Guillard F/2 modificado (GUILLARD, 1975) 

preparado com água do mar filtrada com salinidade natural de 17 o/oo, que por sua vez foi 

coletada em um ponto na baía sul no bairro Ponta de Baixo em São José, SC. A água do mar 

e o material utilizado para o preparo do cultivo foram previamente esterilizados em autoclave 

(a 121ºC e 1,1 atm) durante 15 minutos para garantir que não houvesse contaminação. O 

cultivo da microalga Tetraselmis gracilis teve duração de 11 dias e o cultivo da microalga 

Phaeodactylum tricornutum duração de 7 dias, quando o crescimento atingiu o estágio 

estacionário. 

 

2.2. Densidade celular dos cultivos 

 

A densidade celular dos cultivos foi monitorada pela contagem de células utilizando 

a Câmara Neubauer em microscópio óptico. As amostras foram retiradas com intervalo 

máximo de um dia de cultivo e foram fixadas com formaldeído 4%. A contagem foi realizada 

aplicando-se uma alíquota de 0,05 mL de amostra, sendo esse volume o suficiente para cobrir 

a câmara, a visualização ocorreu em aumento de 400x. 

O melhor quadrante para se realizar a contagem foi determinado pelo tamanho das 

microalgas e por sua concentração celular, assim se optou pela leitura no maior quadrante 

(A) da câmara. Para obter a concentração de células foram realizadas diversas contagens em 

quatro quadrantes de mesmo tamanho e posteriormente calculou-se a média. Sendo o número 

de células e o número de quadrantes valores conhecidos, foi possível determinar a 

concentração celular em células por mililitro de cultivo (cél.mL-1) através da equação (1). 

Com dados experimentais foram elaboradas as curvas de crescimento das espécies 

para as diferentes salinidades do meio. Os gráficos foram gerados no Excel, aplicando no 

eixo da ordenada o número de células em cel.mL-1 e no eixo da abscissa o tempo de cultivo 

em dia. 
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  𝐶 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 

𝑛º
 × 10000                                                                                              (1)       

Sendo: 

C – concentração de células; nº- número de quadrantes 

 

2.3. Biomassa algal 

 

A separação das microalgas do meio de cultura ocorreu após o encerramento do cultivo, 

a espécie Tetraselmis gracilis foi encerrada no 11º dia e a Phaeodactylum tricornutum no 7º 

dia. O processo se deu por centrifugação a 3000 rpm, com temperatura de 20ºC durante 15 

minutos. O volume dos cultivos da espécie Tetraselmis gracilis foram centrifugados duas 

vezes devido a presença de coloração no primeiro sobrenadante. 

Em seguida, as amostras foram lavadas com Formiato de Amônio para retirada do sal. A 

biomassa resultante foi seca em estufa à 60 ºC durante 24 h. A concentração de biomassa 

das microalgas foi estimada gravimetricamente pela diferença de peso do cadinho pelo peso 

seco de biomassa. 

 

2.4. Extração de Lipídios 

 

A determinação de lipídios presentes na biomassa seca ocorreu através do método 

Bligh e Dyer (1959) modificado, utilizando extração a frio com uma mistura de Clorofórmio 

e Metanol (2:1: v/v). 

 

3. Resultados e discussão 

 

A curva de crescimento das microalgas foi expressa em concentração de células em 

função do tempo. Segundo Lourenço (2006), o aumento da biomassa durante o período de 

crescimento do cultivo sendo nesse estudo expresso em número de células, é equivalente à 

biomassa presente no cultivo indicando crescimento exponencial. A figura 1 e figura 2 

apresentam a densidade celular dos cultivos das microalgas Tetraselmis gracilis e 

Phaeodactylum tricornutum respectivamente para os meios com salinidade de 17 o/oo, 26 
o/oo e 35 o/oo. 
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Figura 1 - Concentração de células da microalga Tetraselmis gracilis em função do tempo de cultivo para três 

diferentes salinidades. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Até o segundo dia de cultivo pode-se observar a fase de adaptação das células ao meio de 
cultivo, sendo o aumento no crescimento celular muito sutil e semelhante para os diferentes 

meios. A partir do terceiro dia de cultivo é possível observar o aumento na concentração 

celular, porém o meio com salinidade de 35 o/oo apresentou melhor produtividade seguido 

do meio com salinidade de 17 o/oo até o 10º dia de cultivo quando se iniciou a diminuição 

no crescimento celular. No cultivo com salinidade de 26 o/oo a concentração celular se 

manteve estável a partir do 6o até 10o dia, sendo que no 11º dia foi observado uma 

diminuição no crescimento celular, mostrando menor produtividade de biomassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Concentração de células da microalga Phaeodactylum tricornutum em função do tempo de 

cultivo para três diferentes salinidades. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Para a espécie Phaeodactylum tricornutum (figura 2) observa-se que a fase de adaptação 
teve duração de aproximadamente um dia, ocorrendo a partir deste momento a fase de 

aceleração de crescimento no qual as células já se encontram adaptadas às diferentes 

condições de cultivos e começam a se reproduzir. Os cultivos com salinidade de 17 o/oo e 

26 o/oo apresentaram crescimento semelhante até o 4º dia de cultivo, sendo a partir deste 

momento diferenciados na aceleração de crescimento. O cultivo com salinidade de 17 o/oo 

apresentou melhor produtividade comparado com os outros meios. O meio com salinidade 

de 35 o/oo é o que mais se difere, apresentando desde o primeiro dia de cultivo declínio 
celular, a diminuição gradativa na concentração de células até a morte do cultivo observada 

no 5º dia. Durante o cultivo se observou a diminuição na pigmentação do meio com 

salinidade de 35o/oo no qual segundo Krabs e Buchel (2011), isso ocorre sob condições hipo 

e hipersalinas com o decréscimo celular. 

A biomassa produzida foi determinada após o 11º dia de cultivo para a espécie 

Tetraselmis gracilis e no 7º para a espécie Phaeodactylum tricornutum, consecutivamente 

determinou-se o teor de lipídios na biomassa seca sendo os resultados apresentados na tabela 

4 e tabela 5 respectivamente. 
 

Salinidade Biomassa (g/L) Lipídios (%) 

17 o/oo 0,35 27,88 

26 o/oo 0,34 15,36 

35 o/oo 0,62 8,72 

Tabela 4 – Biomassa e teor de lipídios da espécie Tetraselmis gracilis para diferentes salinidades. Fonte: 

Elaborado pelos autores. 
 

A quantidade de biomassa para as diferentes salinidades está de acordo com a 
concentração celular mostrado na figura 1. Sendo a maior produtividade obtida para a 

salinidade de 35 o/oo (0,62 g/L), seguida pelo meio com salinidade de 17 o/oo e por último 

26 o/oo. O cultivo com a maior produção de biomassa foi o que apresentou o menor teor de 

lipídios sendo 8,72 % para o meio com salinidade de 35 o/oo, o maior teor de lipídios foi 

observado no cultivo com salinidade de 17 o/oo sendo 27,88%. 

O teor de lipídios obtido é superior ao encontrado no estudo feito por Soares (2010) no 

qual foi de 6,13%. O método para a extração de lipídios e o meio de cultivo utilizado foram 

os mesmos, porém, há diferença no fotoperíodo, lâmpadas utilizadas, temperatura e tempo 

de cultivo aplicados. 
 
 

Salinidade Biomassa (g/L) Lipídios (%) 

17 o/oo 0,54 12,05 

26 o/oo 0,48 12,26 

35 o/oo - - 

Tabela 5 - Biomassa e teor de lipídios da espécie Phaeodactylum tricornutum para diferentes 

salinidades. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A quantidade de biomassa obtida para a espécie Phaeodactylum tricornutum está de 
acordo com a concentração celular apresentada na figura 2, sendo o meio com salinidade de 

17 o/oo o mais produtivo com 0,54 g/L, seguido pelo meio de salinidade 26o/oo com 0,48 

g/L. Para a salinidade de 35o/oo não foram realizados os ensaios para a obtenção de biomassa 

e teor de lipídios devido a morte celular do cultivo. O teor de lipídios para a espécie 
Phaeodactylum tricornutum apresentou desempenho semelhante aos valores encontrados 

para a espécie Tetraselmis gracilis, no qual o cultivo com maior produtividade (17 o/oo) de 
biomassa apresentou menor teor de lipídios na biomassa seca de 12,05%. O cultivo com 

salinidade de 26 o/oo apresentou maior de teor de lipídios na biomassa seca no qual se obteve 

12,26%. 

O teor de lipídios obtido para a espécie Phaeodactylum tricornutum é inferior ao 

encontrado no estudo feito por Rodolfi et al. (2008) no qual se obteve 18,7 %. O método 

utilizado para a extração de lipídios foi diferente, no qual de acordo com estudos é possível 

obter diferentes resultados para uma mesma amostra utilizando métodos de extração 

distintos. O meio de cultivo utilizado foi o mesmo, porém há diferença na temperatura 

aplicada (25ºC), na salinidade (30 o/oo), além de iluminação constante. 

Os resultados obtidos nesse estudo para as espécies Tetraselmis gracilis e Phaeodactylum 

tricornutum se diferem de outros já feitos, desta forma é possível verificar como as variáveis 

influenciam no comportamento e na produtividade do cultivo, devendo sempre buscar as 

condições que tornem a produção mais eficiente. 

 

4. Conclusões 

 

O desenvolvimento dos cultivos e a composição química das microalgas variam muito de 

acordo com o meio de cultura e as variáveis aplicadas. Quando submetidas à diferentes 

condições de cultivo as microalgas apresentam resultados distintos na produção de biomassa 

e teor de lipídios. 

A espécie Tetraselmis gracilis apresentou maior quantidade de biomassa no meio com 

salinidade de 35 o/oo sendo quase o dobro produzido nos outros cultivos, porém o teor de 

lipídios presente na biomassa ficou abaixo dos outros meios. O mesmo ocorreu para a 

espécie Phaeodactylum tricornutum no qual o meio que apresentou maior produtividade de 

biomassa apontou menor teor de lipídios. 

Desta forma, visando a produção de lipídios, o meio de cultivo ideal para a espécie 
Tetraselmis gracilis e para Phaeodactylum tricornutum é a aplicação do meio F/2 Guillard 

modificado (GUILLARD, 1975) diluído em água do mar com salinidade natural de 17 o/oo 

e salinidade de 26 o/oo respectivamente, no qual o teor de lipídios foi de 27,88% na biomassa 
seca para T. gracilis e 12,26% para P. tricornutum. 
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Resumo 

Atualmente, as condições socioeconômicas da Bolívia, a instabilidade política na Venezuela e os 

desastres naturais no Haiti fazem com que o número de refugiados aumente no Brasil. A imigração 

boliviana para o país possui um fluxo mais contínuo se comparada àquela de países como 

Venezuela e Bolívia. Para ampliar o acolhimento dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, 

este artigo tem por objetivo apresentar uma proposta arquitetônica para um abrigo emergencial 

temporário de caráter sustentável utilizando Wood Frame e bambu, que possibilite a facilidade de 

transporte, montagem e desmontagem em caso de grandes tragédias e sirva de abrigo para a 

população carente. Este trabalho foi desenvolvido em duas etapas: inicialmente foram levantados 

dados sobre questões relativas às tragédias ambientais e suas soluções bem como às necessidades 

emergenciais das vítimas. Na segunda etapa, foi elaborado um programa de necessidades desses 

refugiados, o desenvolvimento do projeto e a maquete volumétrica que serviram de subsídio para o 

desenvolvimento do projeto de habitação emergencial. 

 

Palavras-chave: Abrigo; Habitação Emergencial; Sustentabilidade 
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Abstract 

Currently, the socio economic conditions of Bolivia, the political instability in Venezuela and 

natural disasters in Haiti, mean that the number of asylum applications are increasing in Brazil. 

The immigration flow of Bolivian individual to the country is higher compared to others like 

Venezuelans´ and Haitian´s. To expand the reception of these people in vulnerable situations, this 

article aims to present an architectural proposal for a temporary emergency shelter of sustainable 

character using Wood Frame and Bamboo that allows easy transportation, assembly and 

disassembly in case of major tragedies and shelter for need population. This work was developed 

in two stages: data were initially collected on issues related to environmental tragedies and their 

solutions, as well as the victims' emergency needs. In the second stage, a program of needs for 

these refugees was developed, the development of the project and the volumetric model that served 

as a subsidy for the development of the emergency housing project. 

Keywords:  Shelter; Emergency Housing; Sustainability 

 

1. Introdução 

Atualmente, segundo a Organização das Nações Unidas (2015), o Brasil é o único país 

das Américas que está na lista dos 10 países com maior número de pessoas afetadas por 

desastres naturais entre os anos de 1995 a 2015. 

 O país possui 10 regiões metropolitanas, entre elas destacam-se São Paulo, com 19 

milhões de habitantes, considerada a maior metrópole da América do Sul e, em seguida, o 

Rio de Janeiro, com 12 milhões de habitantes. Porém, o rápido crescimento das grandes 

capitais metropolitanas, as mudanças em suas funções, em suas estruturas internas e na 

composição populacional, provocaram mudanças e transformações que as fragmentaram. 

(ANDERS, 2007). 

Em todo esse processo, Santos (1990) e Valêncio (2008) afirmam que a grande 

prejudicada foi população pobre. É fácil notar que as moradias precárias podem ser 

encontradas em áreas periféricas, como as favelas e os loteamentos clandestinos, e também 

nas áreas centrais, onde existem os cortiços. Essas formas precárias de habitação são 

consequências diretas de fatores econômicos, como a política de especulação imobiliária e 

as ações políticas e sociais. A soma desses fatores forçou a camada mais pobre da 

população a ocupar áreas periféricas, lugares inadequados e de risco, como encostas ou 

mananciais, edificações abandonadas nas regiões centrais, provocando degradação 

ambiental e um crescimento urbano baseado na desigualdade e na pobreza. 

Assim constata-se que como um grande número de países em desenvolvimento e outros 

subdesenvolvidos sofrem continuamente com fenômenos de origem natural que afetam 

severamente as cidades e seus assentamentos. Os efeitos, muitos deles trágicos, não são 

simplesmente resultados desses fenômenos, mas sim da precariedade dos assentamentos, 

consequência direta de um crescimento urbano desordenado e de desigualdades 

socioeconômicas (ANDERS, 2007). 

Ocorridos de maneira espontânea, os fenômenos naturais acontecem repentinamente e 

em qualquer local, e transformam o cotidiano de muitas pessoas que, direta ou 

indiretamente, são afetados por eles. De forma abrangente, o termo “fenômeno natural” 

refere-se a qualquer expressão proveniente da natureza, como os eventos hidrológicos, 

atmosféricos ou topológicos e se relacionam com a dinâmica da Terra: tempestades, 
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tornados, enchentes, secas ou ainda, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, etc 

(PERES, 2013). 

Para Nolli;Laroca;Varisco (2016) mesmo com um número de desastres naturais cada 

vez maior e mais frequentes, ainda não existe uma infraestrutura de apoio aos 

desabrigados. Considerando o caso brasileiro, que se repete em muitos outros países, 

percebe-se que as atitudes imediatas, geralmente, se restringem a providenciar a estadia das 

vítimas em que se tomam espaços públicos e/ou comunitários, como ginásios de esportes, 

salões paroquiais, centro de exposições, escolas ou ainda acampamentos emergenciais com 

barracas improvisadas e desprovidas de estrutura para atender necessidades básicas dos 

desabrigados. Poderia ser uma solução se a situação se resolvesse em pouco tempo, mas é 

sabido que os efeitos de eventos graves podem demorar até vários anos para se estabilizar.  

Diante do exposto, a proposta deste trabalho é apresentar uma nova solução de abrigo 

emergencial para situações como estas, propondo a utilização de materiais renováveis, 

ambientalmente corretos e de fácil manuseio para que possam ser construídos com a 

agilidade necessária para atender a demanda em casos emergenciais.  

1.1 Delimitação do Tema 

Com o aumento do número de desastres naturais e refugiados no Brasil, 

particularmente no Mato Grosso do Sul, o país não possui uma estrutura de apoio 

habitacional imediato às famílias imigrantes em situação de vulnerabilidade. Em função 

disso, este trabalho abordará uma maneira de resguardar os indivíduos que sofrem com o 

processo e será considerada a situação na qual as vítimas não possuem moradia, muitas 

vezes por falta de condições financeiras e sem uma rede social de apoio a quem recorrer, 

tornando-se necessário um abrigo temporário e emergencial, enquanto o Estado fica 

responsável pela definição de uma solução permanente. 

2. Objetivos 

Diante do aumento do número de refugiados que se apresentam no Brasil e das 

ocorrências de desastres naturais que fogem do controle do ser humano, este trabalho tem 

como objetivo principal propor um modelo sustentável de abrigo de caráter emergencial 

utilizando Bambu e Wood Frame (Madeira) que atenda pessoas desabrigadas seja por uma 

tragédia ambiental ou por um processo imigratório, a fim de proporcionar às vítimas uma 

moradia suficientemente digna, funcional, acolhedora e segura. 

Este trabalho, direta ou indiretamente, contribui para possíveis soluções de abrigos e 

equipamentos temporários em situações de catástrofes relacionadas, expandindo o leque de 

estudos sobre o tema no Brasil - uma vez que são poucos os estudos e protótipos para essa 

finalidade. A aplicação dos estudos em uma cidade específica, no caso a cidade de 

Corumbá, no Mato Grosso do Sul, traz uma perspectiva realista para um problema dos 

desastres naturais causados por fenômenos climáticos ou geológicos e que deram ao Mato 

Grosso do Sul dois postos negativos. O estado é o campeão no tipo de ocorrências e os 355 

casos registrados de janeiro a 26 de outubro de 2018 quebraram o recorde histórico, sendo 

o estado com o maior número de desastres do país, o que permite que outras pesquisas se 

desenvolvam e novas soluções surjam, para diferentes situações encontradas. (DEFESA 

CIVIL DO MS, 2018). Além disso, o número de refugiados de países vizinhos que entram 

pela fronteira nacional, particularmente na cidade de Corumbá é considerável. A falta de 

recursos e dificuldades relacionadas à documentação fazem com que muitos imigrantes 

permaneçam temporariamente em Corumbá, ao desembarcarem na cidade. O caso 

mobilizou os habitantes da cidade, cujo único albergue destinado a pessoas em situação de 
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rua possui apenas 22 vagas (LEMOS, 2018). O projeto piloto de Corumbá poderá ser 

posteriormente replicado em outras áreas que apresentem características e condições 

semelhantes. 

3. Metodologia 

O presente artigo foi elaborado por meio de duas abordagens metodológicas:  na 

primeira foi realizado o levantamento de necessidades e a escolha de materiais apropriados 

para o desenvolvimento do tema. Na segunda etapa, foi realizado o estudo arquitetônico e 

tecnológico do abrigo de caráter temporário, emergencial e sustentável tendo em vista as 

seguintes premissas: 

 Criar um projeto que permita montagem e desmontagem; 

 Desenvolver um projeto a ser executado com agilidade para abrigar famílias em situações 

de imigração (refugiadas) e/ou desastres naturais;  

 Empregar sistemas construtivos leves;  

 Permitir a execução do modelo sem a necessidade de mão de obra especializada; 

 Empregar materiais sustentáveis, ou seja, obtidos de fontes renováveis, fabricados 

utilizado baixo consumo de água e energia; 

 Obter um produto final capaz de ser utilizado mais de uma vez. 

4. Revisão de bibliografia 

No período pré-histórico com as mudanças severas no clima (com o período glacial) e 

uma consequente escassez de alimentos, pode ter havido condições que favoreceram o 

desenvolvimento do homem e aguçado sua inteligência. Isso significou a busca por uma 

maior fonte de alimentos, o estabelecimento e a criação dos primeiros abrigos 

(ANDERS,2007). 

Atualmente com as mudanças climáticas em geral e entre elas o aumento da temperatura 

global e por consequência a incidência cada vez mais recorrente e intensa de tempestades, 

no caso do Brasil, levam a vários riscos previsíveis. Primeiramente, populações já sem-teto 

estão mais expostas a sofrer danos; na sequência sofrem os que têm teto, porém precário e 

por fim, dependendo da dimensão do evento, mesmo aqueles que acreditam possuir uma 

casa segura, sobretudo por esta não ter sido projetada para situações extremas. A chuva 

pode de fato contribuir para o agravamento do cotidiano em outras camadas da sociedade 

que dividem o território citadino, socializando-se, por assim dizer, os perigos aos quais 

todos estão expostos (NOLLI;LAROCA;VARISCO,2016). 

Para Peres (2013), de acordo com seus estudos, a melhor definição de catástrofe provem 

do economista chamado Philip O'Keefe da Disaster Research Unit da Universidade de 

Bradford, o qual afirma que esta é a relação entre um risco, seja ele natural ou provocado 

pelo homem, e uma condição vulnerável. 

Segundo Castro (1998), o desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou 

provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, 

materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Os desastres são 

quantificados em função dos danos e prejuízos, em termos de intensidade, enquanto que os 

eventos adversos são quantificados em termos de magnitude. A intensidade de um desastre 

depende da interação entre a magnitude do evento adverso e o grau de vulnerabilidade do 

sistema receptor afetado. Normalmente o fator preponderante para a intensificação de um 

desastre é o grau de vulnerabilidade do sistema receptor. 

Davis (1980) desenvolveu assim, um diagrama de risco e vulnerabilidade, conforme 

Figura 1 abaixo:  
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Figura 1 – Diagrama de Risco e Vulnerabilidade. Fonte: adaptado pelos autores (2020).  

 

Anualmente, os desastres apresentam um significativo impacto na sociedade brasileira. 

Em 2013, foram oficialmente reportados 493 desastres naturais, os quais causaram 183 

óbitos e afetaram 18.557.233 pessoas em 4.433 municípios (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2013). 

4.1 O abrigo emergencial como alternativa de habitação em casos vulneráveis  

Um período importante para o avanço do desenvolvimento da técnica do abrigo 

desmontável foi o momento das guerras e do pós-guerra mundial. O grande número de 

militares em batalha, refugiados, e desabrigados e a dificuldade na logística com materiais 

convencionais instigaram novas técnicas de abrigo que melhoraram muito a moradia dos 

soldados em campo e também as instalações médicas. (NOLLI;LAROCA;VARISCO, 

2016). 

Diante de tal contexto permite-se fundamentar princípios básicos de um abrigo, os quais 

são impulsionados pelas necessidades básicas do usuário e se sujeitam a um permanente 

processo evolutivo. Quarantelli (1982, apud JESSÉ, 2015, p. 14) afirma que é preciso 

compreender algumas considerações a respeito da habitação temporária emergencial, 

quanto unidade ou agrupamentos, durante e depois de desastres naturais, a qual pode se 

estender a um tempo indeterminado até que haja a resolução de uma situação estável e 

permanente: 

 1) Abrigo de emergência: Ocorre em qualquer local que crie proteção de intempéries. 

Sejam eles veículos, tendas, ou até mesmo em restos de escombros. 

 2) Abrigo temporário: Inclui lugares para dormir, cozinhar e tomar banho. Ocorre 

geralmente em instituições existentes.  

3) Habitação temporária: As vítimas são alojadas, de preferência, mantendo os 

agrupamentos familiares, podendo retornar às suas rotinas diárias normais, porém em local 

temporário. Normalmente é durante a fase de reabilitação pós catástrofe que habitações 

com esse caráter são construídas e cedidas pelo governo. O alojamento pode começar com 

uma unidade básica e ser ampliado ao longo do tempo e de acordo com a necessidade de 

cada situação.  

4) Habitação transitória ou permanente: É o alojamento que toma o lugar do que foi 

destruído e permite que as vítimas reconstruam seu modo de vida habitual anterior à 

ocorrência do desastre a partir de uma unidade básica que pode ser expandida ao longo do 

tempo. 

5. O projeto de um abrigo sustentável  

O objetivo principal deste artigo foi compreender a unidade habitacional básica 

necessária para uma situação pós-desastres ou em casos de situação de imigração 
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emergencial onde é preciso acomodar um grupo de pessoas em situação de 

vulnerabilidade, e assim satisfazer melhores condições de assistência, conforto e 

funcionalidade para abrigos temporários. Com a intenção de apresentar um projeto com um 

mínimo de impacto ambiental e fácil montagem e desmontagem, optou-se por materiais 

renováveis como o bambu e a madeira (Wood Frame), os quais permitem o estoque de 

carbono, pois emitem menos gás carbônico na atmosfera contribuindo com a amenização 

do efeito estufa, e podem ser considerados insumos sustentáveis.  

5.1 A concepção do Abrigo e Implantação   

A abundância da madeira e do bambu no território nacional contribui para a rapidez no 

processo de montagem das unidades, otimizando o tempo. Diante deste fato optou-se pelo 

uso de materiais beneficiados e preparados com peças moduladas, em sua maioria 

presentes para venda em lojas de material de construção ou empresas similares. 

Considerando uma situação temporária e com poucos recursos foi definido assim, um 

sistema de planta única, não compartimentada contemplando em seu interior apenas espaço 

de dormitório, cozinha, pequena área de depósito superior e na parte externa serviço e área 

de acesso. A unidade abrigo possui 25,92 m² de área útil coberta com capacidade para 

acolher de quatro a seis pessoas, conforme mostra a figura 2. 

 

Figura 2 – Abrigo Planta Mobiliada Fonte: Autores, 2020. 

A ideia base do projeto se fundamenta no desenvolvimento de um sistema montável e 

desmontável através de um número reduzido de peças constituindo assim um kit de 

montagem. A partir desse kit, é possível gerar espaços/abrigos maiores utilizando a mesma 

concepção de projeto, apenas acrescentando peças extras a partir do padrão adotado. Para 

informações sobre a construção da unidade de 25,9m2, desenvolveu-se tabela 1 abaixo, 

com os dados relevantes para quem deseja construir a habitação. 
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HABITAÇÃO EM BAMBU E WOOD FRAME 

 

FUNDAÇÃO Sapata 22 latas de tinta 18L preenchidas com areia 

ALVENARIAL 

ESTRUTURAL 
Parede hidráulica 

21 blocos estruturais 

 

PAINÉIS WOOD FRAME 

 

ESTRUTURA BAMBU PAREDE 

Teto 6 painéis Peça 520 cm 8 unidades 

Base 7 painéis Peça 549 cm 8 unidades 

Paredes 15 painéis Peça 245 cm 12 unidades 

Porta 1 painel Peça 429 cm 12 unidades 

Fechamentos 5 painéis 

Diâmetro mínimo 10 cm 

Espessura 

méd. 11 mm 

 

ESTRUTURA BAMBU TELHADO 

Peça 600 cm 4 peças Diâmetro mínimo 10 cm 
Espessura 
méd. 11 mm 

SOLUÇÃO PARAFUSADA ENTRE PEÇAS Barra passante rosqueada e sistema de pescador 

PEÇAS COM ENCAIXE BOCA DE PEIXE 16 

ÁREA DO 
TELHADO 54,6 m

2
 Nº TELHAS 54 unidades 

SOLUÇÃO ENCAIXE TELHADO x BAMBU Boca de pescador 

Tabela 1 – Tabela para construção do Abrigo de Emergência. Fonte: Autores,2020. 

A concepção do projeto permite grande flexibilidade ao agregar mais área útil, pois 

está estruturada em uma modulação de 122cm x 244 cm, que pode ser ampliada 

lateralmente e longitudinalmente, conforme figura 3. 

 

Figura 3 – Maquete – Estudos do Abrigo. Fonte: Autores, 2020 

O módulo projetado atende a função de abrigo, a planta livre e sem obstáculos, 

permitindo múltiplas funções de apoio ao conjunto. A estrutura possui peças de bambu por 

baixo das placas de madeira e parafusadas para aumentar a rigidez do conjunto. 
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Figura 4 – Detalhes –Peças de bambu por baixo das placas de madeira para o aumento de rigidez. Fonte: 

Autores, 2020 

 Entre outras possibilidades, considera-se a presença de módulos para atendimento 

médico, módulos para área administrativa, enfermaria, etc. Para atender às necessidades 

das famílias, indica-se um mobiliário mínimo, preferencialmente desmontável e que supra 

todas as funções básicas. O mobiliário pode ser utilizado como divisória para os ambientes 

internos no caso da ausência das mesmas. 

Para atender as necessidades básicas das famílias desabrigadas, foi contemplado no 

projeto dois módulos comunitários com sanitários (feminino e masculino) conforme 

figuras 5 e 6. 

 

  
 

Figura 5 – Módulo sanitário. Fonte: Peres, 2013. 
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Figura 6 – Planta módulo sanitário. Fonte: Peres, 2013. 

 

 

Esses módulos devem ser implantados a uma proporção de um módulo comunitário 

para cada 8 a 12 Abrigos conforme figura 7. Sugere-se que esses módulos sanitários sejam 

instalados proximamente um do outro, concentrando sempre que possível o maior número 

deles a fim de facilitar o descarte do esgoto.  

 

    

Figura 7 – Implantação dos Módulo sanitário. Fonte: Autora, 2020. 

 

5.1 Definição dos Sistemas Construtivos 

O processo de industrialização iniciado após a Segunda Guerra Mundial causou o 

esgotamento dos recursos naturais e a preocupação com o meio ambiente e a saúde dos 

indivíduos. Com isso, em muitos campos da atividade humana constatou-se a procura de 

alternativas e, na arquitetura, não foi diferente. Vários arquitetos passaram a projetar 

moradias que aliam conforto e respeito ao meio ambiente (SOUZA, 2004). 
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A escolha do bambu e o sistema Construtivo Wood Frame (madeira) leva em conta suas 

qualidades como um material renovável, econômico, durável, de uma beleza estética 

incontestável; suas propriedades físicas e mecânicas tornam esse material adequado para a 

construção civil. (SOUZA,2004). 

5.1.1 Fundação  

Devido à necessidade de proteger o bambu contra a umidade do solo e também 

contra a água da chuva, o tipo de fundação escolhida foi a de sapata utilizando-se de latas 

de tintas com areia em seu conteúdo interior, elevando a construção a 0,30m  acima do 

nível do terreno. A escolha das latas de tintas de 18L, se torna uma opção de 

reaproveitamento de materiais que são descartados e evita o uso do concreto na fundação 

não gerando resíduos, tornando-se ambientalmente correta. 

5.1.2 Sistemas Wood Frame  

O sistema construtivo em Wood frame para construção de casas é um sistema leve, 

estruturado em perfis de madeira tratada de reflorestamento, que permite a utilização em 

conjunto com diversos materiais, além de permitir rapidez na montagem e total controle 

dos gastos já na fase de projeto por ser industrializado. O comportamento estrutural do 

Wood frame é superior ao da alvenaria estrutural em resistência, conforto térmico e 

acústico (CALIL;MOLINA,2010). 

Os painéis verticais funcionam como parede dupla criando um colchão de ar que 

funciona como isolamento acústico e térmico, e dependendo da zona bioclimática a ser 

implantada pode-se ainda utilizar isolamento termo acústico. Para o travamento dos painéis 

utiliza-se novamente as peças de 2¨x4¨ de pinus e sobre as paredes fixa-se o painel-laje, 

criando assim uma caixa hermética e com maior rigidez. Para que haja ventilação cruzada 

estão previstas duas abas móveis (máximo-ar). 

O dimensionamento de painéis estruturais em Wood frame pode ser feito a partir 

dos critérios estabelecidos pela norma americana WFCM 2018 também pelas normas 

européias DIN 1052 (1998) e EUROCODE 5 Parte 2 (1997) (WFCM,2018). 

Utilizou-se no projeto o sistema construtivo em Wood Frame, o sistema tipo 

plataforma, com paredes estruturais, suportando a carga da cobertura e transmitindo as 

cargas às fundações através do piso. As paredes são painéis constituídos por uma malha e 

recobertos nas duas faces por chapas de partículas aglomeradas (OBS) utilizando-se de 

resíduos da indústria moveleira (aparas, serragem e pó-de-serra). 

5.1.3 Bambu 

Apesar de não ser um material comumente utilizado no Brasil, o bambu é utilizado em 

vários processos construtivos de outros países. Na China, por exemplo, utiliza-se muito o 

bambu para fabricação e montagem de andaimes em suas construções, e na Índia, com um 

excelente nível de engenharia, construiu um dos monumentos mais importantes da 

humanidade: o Taj Mahal, monumento histórico construído no século XVII (BONINI, 

2010). 

O bambu é um material versátil para a construção podendo ser utilizado ao natural, em 

seu formato roliço, como também ripado, em forma de esteiras, e de maneira planificada. 

Todas as técnicas de construção que utilizam bambu são leves e resistentes e necessitam 

apenas equipamentos de baixo custo e de fácil manipulação (UBIDIA, 2016). 

Para a habitação de emergência partiu-se da proposta da utilização do bambu roliço 

sendo implantado na estrutura, cobertura e contraventamento das peças, optou-se pela 
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espécie Dendrocalamus asper devido à sua elevada resistência mecânica em pilares e 

coberturas.  

5.1.4 Cobertura 

Segundo Calil Junior; Molina (2010), a cobertura é a coroa da construção e tem como 

função proteger a construção das intempéries (chuva, poeira, sol, ventos, temperaturas 

extremas), sem perder sua estabilidade estrutural ao longo de toda a sua vida útil. Desta 

forma, devem ser observados os desempenhos estrutural, térmico e acústico; o nível de 

segurança contra incêndio; a funcionalidade e acessibilidade; e, as condições de 

durabilidade e possibilidade de manutenção. 

A Cobertura foi estruturada para um telhado de uma água no sentido do maior 

comprimento do protótipo. Ao se construir com bambu, é recomendado utilizar grandes 

beirais para proteger a estrutura contra as intempéries. Para tanto, foi projetado um beiral 

de 0,60m , sendo que o telhado ultrapassará os caibros em 0,20m. A estrutura da cobertura 

foi projetada com 20 graus de inclinação e foi construída utilizando apenas bambus da 

espécie Dendrocalamus asper devido à sua elevada resistência mecânica, mesmo motivo 

adotado para os pilares do projeto. 

Para a construção da estrutura da cobertura, primeiramente foram feitos encaixes “boca 

de pescado” (Figura 8) nos pilares, e encaixadas as duas vigas que irão suportar a estrutura 

da cobertura que receberam os caibros no encaixe tipo boca de pescado e parafusados, 

tendo assim maior estabilidade. 

 
Figura 8: Cortes mais utilizados em uniões das peças de bambu. Fonte: HIDALGO-LÓPEZ (1998). 

 
As telhas serão ecológicas termo acústicas e respeitarão o caimento do telhado de 20%. 

A telha ecológica tetrapak atende a interesse de ordem ambiental e de saúde pública, 

considerando-se os efeitos da reciclagem estimulada, já que é feita com materiais para os 

quais os destinos mais comuns seriam os lixões ou aterros sanitários.  

5.1.5 Caixilhos 

As aberturas portas e janelas da habitação são necessárias permitindo trocas de 

calor, ventilação e higienização nos ambientes. A solução encontrada para os caixilhos foi 

a utilização de um quadro de madeira com montantes de 5cm X 10cm, que permitam a 

instalação e entalhe das dobradiças em metalon articulando para que as folhas rotacionem. 

5.2 Infraestrutura básica 

É de suma importância que o local possua infraestrutura básica, para extensão de 

instalações elétricas e hidráulicas. Um ambiente adequado para implantação dos 

acampamentos são as praças já locadas nas cidades, em estão em uso. Pode ser também 

implantados os acampamentos em estacionamentos, estádios de futebol, etc. 

5.2.1 Energia  
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O Brasil é um país privilegiado em termos de geração de energia, por conta de sua 

localização geográfica e suas reservas naturais, que dispõe de energias não renováveis que 

compreendem a energia de origem Fóssil (Carvão mineral, petróleo e gás natural) e a 

energia Nuclear. E as Energias Renováveis que podem ser obtidas a partir de Usinas 

Hidrelétricas, Biomassa, Maremotriz, Eólica e Solar. 

Para o abrigo a proposta é a utilização da energia solar por meio de placas 

fotovoltaicas, locadas na cobertura conforme estudo de posição solar da cobertura do 

abrigo 

5.2.2 Água e Esgoto 

O abrigo também é dotado de captação da água da chuva por meio de um sistema 

bastante simplificado. Para a união de dois abrigos de uma água, estão previstos um ponto 

de captação cuja construção se faz por meio de duas mangueiras plásticas ligadas por meio 

de mangueiras a dois tambores plásticos. A água captada através da cobertura pode ser 

utilizada para vários fins que não exijam potabilidade.  

Para água potável, propõe-se a instalação de uma caixa de água de 5.000L apoiada 

na cobertura impermeabilizada dando apoio a área de pia e tanque de cada habitação.  

O esgoto sanitário é levado para fossa séptica onde recebe tratamento adequado. 

5.3 Transporte e montagem 

Para a agilidade de transporte são necessárias menores distâncias, e com isso se torna 

vantajoso o uso de materiais disponíveis na região do Mato Grosso do Sul, local definido 

no presente artigo. Os tamanhos e pesos das peças devem facilitar o transporte e é 

conveniente que o conjunto seja passível de grande agilidade em suas etapas construtivas 

de modo que a disponibilidade habitacional seja alcançada num curto espaço de tempo, 

com um mínimo de esforço. 

6. Considerações finais 

Como visto no estudo presente, pode-se considerar que, atualmente, as habitações 

emergenciais são essenciais e de extrema importância e que o uso de materiais naturais 

acessíveis, como o bambu, diversos tipos de madeira e seus derivados introduzem um novo 

formato de atendimento imediato à população de maneira racional e valorizando os 

princípios ambientais.  

As principais considerações positivas para a construção do abrigo foram a possibilidade 

de montagem/desmontagem, rapidez na execução do modelo proposto, e o uso de materiais 

sustentáveis. Levando em consideração que a disponibilidade das peças de bambu 

Dendrocalamus asper não são de fácil acesso, uma sugestão para amenizar o problema, 

seria a criação de estoques municipais emergenciais para uma possível utilização futura. 

Além disso, os materiais podem ser substituídos por semelhantes sem comprometer a 

estrutura, desde que as etapas de montagem sejam respeitas. 

Verifica-se ainda que a associação dos diversos materiais escolhidos possibilita vários 

formatos e layouts diferentes, ampliando o leque de opções. Permite ainda a adaptação dos 

módulos de forma orgânica, podendo compor uma grande diversidade de atendimento a 

população. 

Observou-se também que o uso de madeira transmite um acolhimento afetivo além de 

todos seus benefícios mecânicos e ambientais. Já o bambu, além de sua resistência 

mecânica, proporciona durabilidade ao abrigo. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta um comparativo entre o projeto de uma residência sustentável e o de uma 

residência convencional, com o objetivo de modernizar tecnologias das quais apresente reduções 

nos impactos ambientais e contribuem para novos métodos na construção. A intenção de destacar a 

economia diante dos três parâmetros é de justamente mostrar que a responsabilidade não gira em 

torno de apenas custo, mas também de qualidade e benefícios. 

 

Palavras-chave: Comparativo, Viabilidade, Sustentabilidade. 

 

Abstract 

This paper presents a comparison between the design of a sustainable residence and that of a 

conventional residence, with the objective of modernizing technologies that present reductions in 

environmental impacts and contribute to new construction methods. The intention of highlighting 

the economy against the three parameters is precisely to show that the responsibility is not only 

about cost, but also about quality and benefits. 

 

Keywords: Comparative, viability, Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

O termo “sustentabilidade” apresenta uma grande repercussão na atualidade, 

dominando as mais diversas áreas do conhecimento e setores da economia. 

Na construção civil, há inúmeros exemplos de novas tecnologias sustentáveis, que 

gerem o menor impacto possível ao meio ambiente, a redução do consumo de energia e 

contribuam para o conforto. Contudo, realizar o desenvolvimento sustentável ainda gera 

várias inseguranças, tanto no aspecto ambiental como no econômico. Questões 

preocupantes na construção civil são o esgotamento dos recursos e o encontro de outros 

métodos para realizar construções, isso inclui o aperfeiçoamento da matéria-prima dos 

materiais utilizados para a obra. Por que melhorar o material, se pode aplicar técnicas mais 

apropriadas e vantajosas na construção? 

O presente trabalho apresenta as características de uma construção sustentável e 

demonstra um investimento em um planejamento ideal, de forma econômica e ecológica. O 

desenvolvimento sustentável está crescendo no mercado, mas grande parte da população 

não sabe de sua existência e muito menos de como se pode melhorar as condições 

ambientais e socioeconômicas. Este estudo pretende revelar uma expectativa da construção 

sustentável e econômica, capaz de gerar menos impactos ambientais, através da procura 

por novas tecnologias ecologicamente corretas e de baixo custo. 

2. SUSTENTABILIDADE 

O destaque na sustentabilidade deve ser aperfeiçoado, pois a mera discussão do 

assunto não garante a sua efetividade, que depende não apenas de reuniões regionais, 

nacionais e internacionais que estudem novos preceitos e legislações, mas, principalmente, 

da conscientização da população. O termo sustentabilidade não é uma novidade. Neste 

tópico, serão apresentados a grande evolução do tema com o decorrer dos anos e como está 

em voga atualmente na Construção Civil. O destaque da sustentabilidade deve apresentar 

melhorias, pois muito se discute a respeito, mas pouco se faz para a sua efetividade. Isso 

demonstra que o assunto não depende apenas de reuniões regionais, nacionais e 

internacionais que estudam a formação de novos preceitos e legislações, mas, 

principalmente, da conscientização da sociedade. 

De certa forma, impressiona a luta por essa causa tão relevante, que cresce ao 

decorrer dos anos e cuja evolução tem beneficiado o planeta Terra, vez que os impactos 

ambientais não têm reduzido significativamente. Porém, uma vez que a maioria das 

pessoas não praticam a sustentabilidade, não a conheçam ou mesmo optam pela inércia ou 

economia em prejuízo do meio ambiente, é importante que em vários lugares do mundo o 

tema esteja em pauta e que já se note melhorias nesse sentido, como, por exemplo, a 

implantação de programas que estudam os danos futuros do impacto ambiental. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Para o desenvolvimento do presente trabalho e atendimento de todos os objetivos, 

tomou-se como fundamentação teórica uma pesquisa bibliográfica em normas técnicas, 

artigos científicos, livros especializados no assunto e a Internet. 

Em busca de uma maior credibilidade nas construções sustentáveis, realizou-se um 

estudo de casos, no orçamento de uma residência unifamiliar de 60 m², localizada na Rua 

David Caldas, nº 757, de forma quali-quantitaviva, obtendo-se informações adicionais.  

O projeto desenvolveu-se dentro do conceito de sustentabilidade, com as seguintes 

alternativas sustentáveis em Teresina – PI: 

1. Tijolo Ecológico; 

2. Telha Termo Acústica; 

3. Pastilha de Garrafa Pet; 

4. Ecotinta; 

5. Drywall com Lã de Vidro; 

6. Lâmpadas de LED; 

7. Vaso Sanitário com Duplo Fluxo; 

8. Torneira Temporizada com Fechamento Automático; 

9. Fossa Ecológica Caseira; 

10. Aquecedor Solar Caseiro; e 

11. Minicisterna Caseira. 

Os dados foram retirados do mercado de trabalho e das tabelas do SINAPI de 

fevereiro de 2019 para serem analisados e organizados no excel, de forma a atender aos 

objetivos elencados, mostrando os serviços realizados, o levantamento quantitativo e o 

custo unitário dos materiais na construção sustentável, servindo como base para futuros 

trabalhos de pesquisa na área. 

4. ESTUDO DE CASOS 

Comparar a ideia de uma casa sustentável com uma convencional nos parâmetros 

de uma construção mais eficiente, reduzindo desperdícios de matéria-prima, possibilitando 

a implantação da mesma de modo que garanta a satisfação do cliente. Apresentar, com o 

auxílio do estudo de caso, aspecto no desempenho econômico, social e ambiental de uma 

casa sustentável em Teresina – PI, possibilitando o crescimento da cidade e o seu 

reconhecimento para futuras pesquisas na área. A tabela a seguir mostra o orçamento de 

cada uma das casas com o intuito de analisar cada um dos serviços apresentados para a 

construção: 

Tabela 1. Orçamento da Casa Sustentável e da Casa Convencional 
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Como estudo de caso apresenta-se uma estimativa de custos cujos valores são 

confrontados com os valores convencionais para demonstrar-se a viabilidade de um projeto 

completo de uma residência habitacional de 60 m²; com estimativa de custos que 

demonstre que a interligação destas tecnologias é possível e viável. A tabela 2 apresenta 

um resumo de todos os serviços apresentados na construção da casa a fim de analisar as 

diferenças de custos em procedimentos idênticos.  

Tabela 2. Resumo Orçamentário de cada uma das Casas Analisadas  

 Sustentável Convencional 

Serviços Gerais 1357,20 1357,20 

Infra-Estrutura 1623,11 1564,57 

Supra-Estrutura 1793,70 1524,10 

Paredes e Painéis 8532,71 6358,53 

Cobertura e Proteções 6456,93 4203,15 

Revestimento e Pintura 9380,61 7210,64 

Pavimentação 2952,29 2510,80 

Instalações e Aparelhos 6612,75 4993,15 

Complementações 124,27 325,77 

Mão-de-Obra 17496,94 20324,54 

BDI 25,35% 25,73% 

Total do Orçamento sem BDI R$ 56.330,51 R$ 50.372,45 

Total do Orçamento com BDI R$ 70.612,78 R$ 63.332,75 

Intrigante como cada etapa de ambas as construções são envolvidas com preços 

diferentes, porém não muito distinto relacionado aos parâmetros, mas sim aos materiais 

envolvidos. Esta diferença corresponde aos materiais sustentáveis terem elevados preços 

relacionados aos convencionais que torna o mercado mais atrativo aos convencionais de 

fato, pois a relação ao meio ambiente é menosprezada em relação a economia. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com a comparação de cada orçamento, percebe-se o porque da casa 

convencional ser mais construída do que a sustentável. A tabela abaixo mostra a 

porcentagem de execução de cada serviço: 
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Gráfico 1. Comparativo de Execuções 

 
O gráfico acima mostra o percentual de cada execução ao decorrer da obra, em 

relação ao custo final sem o BDI. A representação deste gráfico, afirma que a maioria das 

execuções sustentáveis são mais onerosas do que as convencionais, pois apresenta 

materiais de custo elevado, que não existem em grande escala. 

O simples fato da casa convencional apresentar um valor final inferior ao da 

sustentável, não representa que aquela seja mais econômica que esta, vez que existem 

outros aspectos que devem ser considerados além do custo, tais como o conforto e 

satisfação do cliente. 

 O acréscimo de custo de uma casa sustentável torna-se viável e desejável quando 

se reflete que o uso de materiais renováveis de forma racional permite um empreendimento 

econômico e rentável, cuja durabilidade, perceptível com o passar dos anos, é uma 

vantagem, vez que custos como energia e água apresentam umas reduções favoráveis. 

Tabela 2. Preço Final de cada Casa 

 

6. CONCLUSÃO 

Ao discutir-se sobre sustentabilidade, refere-se aos seus três pilares: econômico, 

social e ambiental. Porém, esses aspectos devem ser aliados ao planejamento, ao 

acompanhamento e à avaliação dos resultados. 

A análise dos três pilares de uma casa sustentável deve ser feita de maneira 

criteriosa. Se no aspecto econômico, em um primeiro momento, a sua construção revela-se 

onerosa, no aspecto ambiental os impactos ao meio ambiente são reduzidos. Quanto ao 

pilar social, a construção de uma casa sustentável gera empregos, vez que os materiais 

sustentáveis, em regra, aumentam a cadeia produtiva. 
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 Surge, portanto, a indagação sobre quais os aspectos o dono da construção deve ter 

por critério: econômico, caso opte apenas pelo lucro imediato; ambiental e/ou social, se o 

foco for a preocupação com os impactos que a obra pode causar sobre o meio ambiente e 

sobre a sociedade como todo, ou, ainda, o feedback positivo que uma construção 

ecologicamente correta pode trazer a uma empresa. 

Como foi exposto neste trabalho, a casa sustentável combina os três critérios, o que 

a torna amplamente recomendável por revelar-se mais econômica a longo prazo e, 

principalmente, ser correta social e ambientalmente, ao contribuir para a preservação das 

reservas ecológicas e, assim, viabilizar um planeta saudável para as gerações futuras. 
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Resumo 

O objetivo geral deste trabalho é aplicar o conhecimento técnico de Engenharia Civil para projetar 

uma horta escolar para o Sinergia - Sistema de Ensino. O projeto de implantação teve uma 

abordagem qualitativa, método descritivo e tipo de pesquisa bibliográfica e de estudo de caso. A 

área total para o desenvolvimento do projeto é de 188,15 m². Os 7 canteiros principais possuem 

2,03m de comprimento por 1,43m de largura externos. E a área para a pavimentação é de 125 m². 

O projeto de irrigação com a cisterna prevê a construção de uma única calha que interligue as 

quedas do telhado do Bloco C até a caixa d’água a ser instalada a cerca de 1,50 metros de altura a 

partir do nível do solo. A realização deste projeto contribuiu para a formação da acadêmica de 

Engenharia Civil da Faculdade Sinergia.  

 

Palavras-chave: Horta; Engenharia Civil; Projeto Arquitetônico. 

 

Abstract 

The general objective of this work is to apply the technical knowledge of Civil Engineering to 

design a school garden for the Sinergia - Sistema de Ensino. The implementation project had a 

qualitative approach, descriptive method and type of bibliographic research and case study. The 

total area for the development of the project is 188.15 m². The 7 main beds are 2.03m long and 
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1.43m wide outside. And the area for paving is 125 m². The irrigation project with the cistern 

foresees the construction of a single gutter that connects the falls on the roof of Block C to the 

water tank to be installed at about 1.50 meters from the ground level. The realization of this project 

contributed to the formation of the Civil Engineering student at Faculdade Sinergia. 

 

Keywords: Vegetable garden; Civil Engineering; Architectural Project. 

 

1. Introdução 

 

Para Irala e Fernandez (2001, p. 3) a horta “pode ser um laboratório vivo para diferentes 

atividades didáticas. Além disso, o seu preparo oferece várias vantagens para a 

comunidade. Dentre elas, proporciona […] programas de alimentação e saúde 

desenvolvidos na escola”. 

O desenvolvimento de um projeto arquitetônico para a horta e a execução da sua 

construção fazem parte das ações do Projeto de Responsabilidade Socioambiental do 

Sistema de Ensino - Sinergia chamado SinEco - Sinergia Ecológico.  

A horta permitirá diversas formas de aprendizado e entendimento de novos 

conhecimentos para os alunos do Colégio Sinergia, além de estar contribuindo para que 

acadêmicos do curso de Engenharia Civil possam aplicar na prática os conceitos 

aprendidos em sala. E terem a chance de se preparar para futuras matérias, resolvendo 

problemas de forma interdisciplinar. “A interdisciplinaridade pode ser entendida como 

uma condição fundamental do ensino e da pesquisa (em níveis universitários e do segundo 

grau) na sociedade contemporânea” (LEIS, 2005, p. 3).  

No cenário atual, exige-se que o profissional de Engenharia Civil, “tenha o 

conhecimento específico de sua profissão, mas também com uma visão do todo, e 

principalmente o profissional que saiba buscar conhecimento a todo momento, [...]” 

(CARVALHO et al., 1999, p. 2). Carvalho et al. (1999) ainda complementam que este os 

engenheiros devem ter habilidades para se comunicar com pessoas de outras áreas de 

forma a resolver problemas. 

O objetivo geral deste trabalho é aplicar o conhecimento técnico de Engenharia Civil 

para projetar uma horta escolar para o Sistema de Ensino - SINERGIA. E como objetivos 

específicos, desenvolver o projeto arquitetônico para a horta; verificar as opções de 

pavimentação da área de circulação do local onde ficará a horta; projetar o sistema de 

irrigação; e fazer uma descrição quantitativa dos materiais que serão utilizados para a 

execução do projeto arquitetônico. 

 

2.  Materiais e métodos 

 

2.1 Tipo de pesquisa 
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O projeto de implantação teve como base, inicialmente, uma abordagem qualitativa, 

método descritivo e tipo de pesquisa bibliográfica e de estudo de caso. De acordo com 

Raupp e Beuren (2009, p. 92) na pesquisa qualitativa “concebem-se análises mais 

profundas em relação a um fenômeno que está sendo estudado. [...] visa destacar 

características não observadas por meio de um estudo quantitativo [...]”. 

Para Raupp e Beuren (2009, p. 81) a pesquisa descritiva “tem como principal objetivo 

descrever características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre as variáveis”. 

Em geral, todo tipo de pesquisa se inicia com a pesquisa bibliográfica, ou seja de fontes 

secundárias, materiais publicados “na forma de livros, revistas, publicações avulsas e 

imprensa escrita. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo 

que foi escrito sobre determinado assunto” (MARCONI; LAKATOS, 2001, p. 44). 

Raupp e Beuren (2009) citam que as pesquisas que envolvem um estudo de caso, são 

realizadas para aprofundar o conhecimento em um determinado caso, ou seja, uma área 

específica. Os propósitos do estudo de caso são “explorar situações da vida real cujos 

limites não estão claramente definidos; [...] descrever a situação do contexto em que está 

sendo feita determinada investigação [...]” (GIL, 2010, p. 38). 

 

2.2 Caracterização da instituição e área de estudo 

 

O Sistema de Ensino - Sinergia está localizado na Av. Prefeito Cirino Adolfo Cabral, 

199, Bairro São Pedro, Navegantes - SC, CEP nº 88370-053 (Figura 1). A Oeste fica o Rio 

Itajaí-Açu e a cidade de Itajaí, a Leste se encontra a Praia de Navegantes e o Oceano 

Atlântico. O horário de funcionamento do Sinergia é de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 12h, e das 

13h às 22h. 

A estrutura física do Sinergia conta com 6.205,56 m
2
 de área construída, sendo esta 

dividida em 6 blocos. O Sistema de Ensino - Sinergia conta com o Colégio e a Faculdade. 

O Colégio atende alunos da Educação Infantil (Maternal ao Pré II), Ensino Fundamental I 

(Séries iniciais - 1º ao 5º ano), Fundamental II (Séries finais - 6º ao 9º ano) e Ensino Médio 

(1º ao 3º ano). A Faculdade Sinergia conta com os cursos de Administração, Pedagogia, 

Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Tecnologia em Logística. Além de 

cursos de Especialização nas áreas de Educação, Direito e Administração.  

De acordo com os dados de 2019/1 fornecidos pela Instituição, ela possui 111 alunos na 

Educação Infantil, 345 no Ensino Fundamental I, 265 no Ensino Fundamental II, 98 no 

Ensino Médio, e 596 acadêmicos. 

A área total para o desenvolvimento do projeto é de 188,15 m². No local não há 

nenhuma estrutura de concreto ou alvenaria, contando apenas com algumas plantas e uma 

área com o solo sem vegetação (Figura 2).  
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Figura 1: Localização geográfica do Sistema de Ensino - SINERGIA, com as seguintes coordenadas 

geográficas - Latitude -26.906937, Longitude -48.644752. Fonte: Adaptado de Google Maps (2019). 

 

 

Figura 2: Local onde será construída a Horta do Sinergia. Fonte: Os autores (2019). 

 

A área é delimitada ao Norte por um muro externo, ao Sul pelas salas de aula, que 

possuem janelas para a área. Já ao Leste, é delimitada por um muro interno, que a separa 

da sala do Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ, e a Oeste pela lavanderia.  

 

2.3 Coleta dos dados e descrição dos caminhos metodológicos 

 

A planta baixa da Horta do Sistema de Ensino - Sinergia foi desenvolvida de setembro a 

dezembro de 2019. As etapas para o desenvolvimento da planta baixa envolveram: 
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A) Conversa com as representantes do Projeto SinEco - Sinergia Ecológico; 

B) Reconhecimento do local; 

C) Conversa com os professores do Curso de Engenharia Civil para instruções sobre o 

projeto e caminhos a seguir; 

D) Medição da área; 

E) Escolha dos tipos de hortas que seriam implantados; 

F) Antes de definir onde seriam os canteiros e as passagens, foi necessário observar o 

popularmente chamado “caminho do Sol”, verificando as áreas que seriam mais irradiadas 

pela luz solar, iniciou-se a repartição dos canteiros para cultivo, tanto no solo quanto os 

verticais. 

G) Desenvolvimento do projeto arquitetônico seguindo a NBR 6492/1994. 

H) Adaptação do projeto seguindo a NBR 9050/2015 

I) Finalização do anteprojeto seguindo a NBR 14312/1999 no software AutoCad. 

J) Anteprojeto; 

K) Análise pela equipe de professores e representantes do SinEco, onde discutiram-se 

algumas alterações a serem realizadas no projeto, como mais canteiros no solo, verticais e 

em pneus para uso das várias turmas, emprego de pavimentação permeável, entre outros. 

L) Levantamento quantitativo dos materiais usados no projeto. 

M) Reformulação do projeto seguindo as instruções da equipe de professores e 

representantes do SinEco. 

N) Apresentação da última versão do projeto para equipe de professores para ser 

analisado junto a direção da mantenedora. 

O) Desenvolvimento do Projeto Irrigação seguindo a NBR 15527/2007. 

 

3. Resultados e Discussões 

 

3.1 Detalhamento do projeto 

 

Os 7 canteiros principais terão 2,03m de comprimento por 1,43m de largura externos, 

sendo 1,75m de comprimento por 1,15m de largura internas, distância que permite maior 

contato dos alunos com o plantio. Serão compostos com blocos de concreto de dimensões 

14x19x29cm e também 14x19x19cm. A distância entre os mesmos será de 1,08m, 

posteriormente preenchida pelos canteiros verticais elaborados pelos alunos. O canteiro 

acessível (primeiro localizado da direita para esquerda do projeto preliminar) terá 1,40m de 

distância do seguinte.  
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A distância do fim dos canteiros até a parede com as janelas das salas do Bloco C será 

de 1,37m, atendendo a NBR 9050/2015 que dispõe sobre acessibilidade, pois permite o 

trânsito de uma cadeira de rodas e um pedestre simultaneamente. 

Os espaços para os canteiros verticais foram deixados para futuros projetos dos alunos 

que utilizarão o espaço, viabilizando o desenvolvimento do processo criativo e 

oportunizando colocar os conceitos de sustentabilidade abordados em sala de aula. A 

estrutura dos canteiros verticais possibilita a utilização de produtos que seriam descartados, 

como pallets e garrafas PET. E o uso do conceito de ergonomia, que é “o estudo da 

adaptação do trabalho ao homem visa garantir-lhe o melhor conforto” (DORNELES; 

SILVEIRA; PEREIRA, 2011, p. 2). 

As árvores existentes serão selecionadas e realocadas para dar lugar ao conjunto de 4 

pneus que também serão destinados ao plantio. Caso necessário, serão solicitadas novas 

mudas de árvores frutíferas que promovam a efetiva interação entre aluno e meio ambiente. 

Serão possíveis 5 conjuntos de 4 pneus.  

Os pneus estão entre os materiais que mais poluem o meio ambiente e estão presentes 

no cotidiano da população (SOUZA; DANTAS; CRISPIM, 2019). Vizioli e Fantin (2016, 

p. 84) complementam que “os pneus inservíveis, que muitas vezes são descartados em 

terrenos baldios ou queimados, representando um grave problema ambiental e de saúde 

pública”.  Portanto, o reaproveitamento deste material, além de ser uma opção sustentável, 

diminuirá a ação dos mesmos no meio ambiente. 

 

Os pneus descartados são usados como recipientes permanentes do cultivo, pela sua facilidade 

e seu baixo custo de aquisição. Os pneus ainda têm vantagens de terem boa durabilidade, fácil 

manuseio, e não ocorre contaminação entre as unidades de cultivo. Para evitar a contaminação 

bacteriana que vem do solo, filme de plástico é usado para cobrir a superfície do chão, isolando 

o substrato de cultivo do solo. (CHENG; CHU, 2005, p. 12). 

 

Pensando em utilizar o local como uma sala de aula a céu aberto, serão feitos bancos de 

madeira utilizando o laboratório FABLAB, com dimensões de 5m x 0,45m x 0,5m para 

que os alunos possam sentar-se e assistir as explicações do(a) professor(a). 

O FABLAB 

  

ou Laboratório de Fabricação Digital é um lugar para brincar, criar, orientar e inventar: um 

lugar de aprendizado e inovação. O Fab Lab fornece acesso ao ambiente, às habilidades, aos 

materiais e à tecnologia avançada para permitir que qualquer pessoa, em qualquer lugar, faça 

(quase) qualquer coisa. (FABLABS, 2019, p. 1). 

  

Foram feitas duas opções de entrada, sendo a primeira opção de acesso pelo atual 

Núcleo de Prática Jurídica - NPJ (Figura 3), onde será necessário demolir a parede e 

instalar uma porta. Também será necessário separar a lavanderia ocupada pelos 

funcionários do espaço da horta, por meio de uma parede de alvenaria ao lado do local 

onde ficam armazenados os resíduos sólidos. 

taia_
Caixa de texto
389



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

 

 

Figura 3: Horta projetada para o Sinergia - Opção 1. Fonte: Os autores (2019). 

 

A segunda opção de entrada consistirá em construir uma parede de alvenaria ao longo 

da extensão da atual lavanderia e a colocação de uma porta para acesso restrito aos 

funcionários (Figura 4), impedindo o acesso dos alunos quando forem até a horta 

utilizando a porta do salão de festas. 

 

 

Figura 4: Horta projetada para o Sinergia - Opção 2. Fonte: Os autores (2019). 

 

Para o balcão também foram feitas duas opções. A primeira seria fazer o balcão de 

alvenaria, com granito por cima, prateleiras com madeira tratada como MDF ou PVC, e 

lavatório de porcelana. Se for escolhida a opção de entrada 1, este balcão terá as seguintes 

dimensões: 2,71m x 1,14m x 0,60m. Com a opção de entrada 2, o balcão terá dimensões de 

1,18m x 1,54m x 0,60m.  

A segunda opção de balcão seria fazê-lo completamente de alvenaria, as prateleiras no 

interior de madeira tratada - MDF ou PVC, e lavatório de porcelana. Dependendo da opção 

de entrada, os balcões teriam que ter as mesmas dimensões já descritas anteriormente. 

 

3.2 Pavimentação 

 

A área total para a pavimentação é de 125 m². A primeira opção de pavimentação seria 

utilizar o bloco pré-moldado vazado “concregrama”, pois este material permite a 

percolação de água proveniente das chuvas diretamente no solo, além de facilitar o acesso 

a um cadeirante.  

Castro (2011) realizou uma análise comparativa entre três tipos de pavimentos 

permeáveis, o concreto vazado tipo “concregrama” - CCG se mostrou mais resistente do 

que o bloco de concreto maciço tipo “paver” - PAV e a placa de concreto poroso - PCP.  
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A segunda opção seria usar apenas a grama por toda a extensão da horta. Uma espécie 

que poderia ser utilizada seria a Paspalum notatum, popularmente conhecida como grama-

bahia ou grama-batatais. 

Callejas et al. (2012) afirmam que a temperatura do ar em ambiente sombreado, coberto 

por grama é menor do que os cobertos por pavimentos de concreto e asfalto, e a umidade 

relativa do ar é maior, proporcionando melhores condições de conforto térmico às pessoas. 

Os ambientes sombreados, ou seja, com vegetação arbórea, bloqueiam a “incidência de 

radiação solar (onda curta), evitando que a mesma atinja estas superfícies, o que se traduz 

na redução na emissão de onda longa e, consequentemente, na temperatura radiante, 

melhorando, desta forma, a sensação térmica” (CALLEJAS et al., 2012, pp. 8-9). 

 

3.3 Irrigação com a cisterna 

 

Para a execução do projeto de irrigação com a cisterna (Figura 7) será necessária a 

construção de uma única calha que interligue as quedas do telhado do Bloco C até a caixa 

d’água a ser instalada a cerca de 1,50 metros de altura a partir do nível do solo. 

 

 

Figura 7: Projeto de irrigação da horta projetada para o Sinergia. Fonte: Sampaio (2019). 

. 

Após alimentar o reservatório, será instalada uma única saída subterrânea, por onde o 

reaproveitamento da água dar-se-á pelo gotejamento nos canteiros terrestres e pneus e, 

também, abastecer o lavatório ao final, através de tubos de PVC rígido com diâmetros 

variáveis de acordo com a sua empregabilidade e peças próprias para irrigar as culturas, 

tais como mangueira de gotejamento, bico gotejador, temporizador, entre outros. 

Além disso, no início do projeto de irrigação, percebeu-se a necessidade de, na opção de 

entrada 1 apresentada anteriormente na Figura 7, inverter o local de instalação da porta de 

correr para que não houvesse necessidade de transpor o tubo de alimentação proveniente 

das calhas até o reservatório por via aérea, por fins estéticos.  

O sistema de irrigação da horta será feito por gotejamento e, para utilizar o mínimo 

possível de energia elétrica, e contará com um sistema projetado para atuar em sua maioria 

com a força da gravidade. Para Dalri et al. (2008) o sistema de irrigação por gotejamento 

superficial, em estudo com culturas de cana-de-açúcar, manteve o solo com níveis elevados 

de umidade, mostrando-se benéfico, e contribuindo com a produção desta espécie. 

Segundo Morouelli et al. (2011, p. 160) 
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para aumentar a eficiência do uso de água, os agricultores, além de sistemas de irrigação mais 

eficientes, necessitam investir em novas tecnologias poupadoras de água, como aquelas 

relacionadas ao manejo racional de água, à redução das perdas de água por evaporação e à 

irrigação com déficit hídrico controlado. 

 

Além disso, toda água utilizada para irrigação será coletada das calhas do Bloco C e 

armazenada em uma caixa na parte mais alta do terreno para viabilizar o funcionamento do 

sistema por gravidade. O uso de cisternas em escolas promove a redução no consumo de 

água de uso da comunidade escolar (BRITO; AZEVEDO; ARAÚJO, 2012). 

 

3.4 Levantamento quantitativo de materiais para a execução do projeto 

 

Foi feito apenas o levantamento quantitativo dos materiais para o projeto com todas as 

opções descritas na Tabela 1. 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

Blocos de concreto 39x14x19 112 unid. 

Terra para canteiros 3,68 m³ 

Madeira para bancos Grápia 5x0,50x0,45m 11,55 m² 

Pneus 40 unid. 

Blocos de concreto parede lavanderia (opção com entrada pelo 

NPJ) 
130 unid. 

Blocos cerâmicos parede lavanderia (opção salão de festas) 140 unid. 

Porta de correr (opção de entrada pelo NPJ) 0,70x2,10m 1 unid. 

Porta de abrir (opção entrada pelo salão de festas) 0,70x2,10m 1 unid. 

Concregrama (opção de pavimentação 1) 135 m² 

Grama (opção de pavimentação 2) 135 m² 

Balcão (opção 2 em “L”) 1,87x0,60x1,54m com lavatório 1 unid. 

Balcão (opção 1 em “L”) 3,40x0,60x0,70m com lavatório 1  unid. 

Tabela 1: Levantamento quantitativo dos materiais para o projeto. Fonte: Os autores (2019). 

 

Na Tabela 2, estão descritos os materiais para o projeto de irrigação. 
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DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

Mangueira para gotejamento/microaspersão 16 mm - Irritec ou 

similar 
50 m 

Bico Gotejador Ga 2 Gotejamento Regulável 50 unid. 

Abraçadeira de pvc ou metálica 16 mm ou regulável 30 unid. 

Temporizador de jardim amanco ou similar 1 Unid. 

Adaptador para engate de mangueira saída torneira caixa 

d'água 
1 Unid. 

Torneira de jardim para saída caixa d'água para a mangueira 1 unid. 

Bucha e parafusos 30 unid. 

Caixa d'água 5000 litros fortlev ou similar 1 unid. 

Material para base da caixa d'água - solo compactado e 

concreto 
- - 

Tubo de pvc 100 mm  50 m 

Luva de pvc 100 mm 15 unid. 

Te de ligação 100 mm 4 unid. 

Curva 90 pvc 100 mm 10 unid. 

Curva 45 pvc 100 mm 1 unid. 

Cola para PVC 150 gramas 

Filtro 100 mm 1 unid. 

Abraçadeira metálica tipo U para cano 100mm 30 unid. 

Abraçadeira metálica tipo U para cano 100mm 20 unid. 

Bucha e parafusos para os canos de 100mm 40 unid. 

Tabela 2: Levantamento quantitativo dos materiais para o projeto de irrigação. Fonte: Os autores 

(2019). 

 

4 Considerações Finais 

 

A implantação de uma horta no ambiente escolar contribuirá para a realização de 

diferentes atividades pedagógicas, que aliam os conhecimentos teóricos e práticos sobre 

conteúdos abordados em sala de aula, auxiliando também na promoção de hábitos 

saudáveis e trabalho em equipe.  
 

A proposta deste trabalho foi a de elaborar um projeto de uma horta escolar para a 

instituição de ensino Sinergia, através da aplicação do conhecimento técnico da Engenharia 

Civil. Neste trabalho, foi elaborado um projeto arquitetônico para a horta, respeitando os 

espaços de circulação para possibilitar a acessibilidade no local, e foram indicadas as 

opções de pavimentação permeável: bloco concregrama e a utilização de espécie gramínea. 

Além disso, também foi projetado um sistema de irrigação por gotejamento, utilizando 

água pluvial, a fim de diminuir o consumo de água para irrigação e promover o 

desenvolvimento de projetos sustentáveis. Por fim, fez-se uma descrição quantitativa dos 

materiais de construção necessários para a execução do projeto arquitetônico e de 

irrigação. Deste modo, os objetivos geral e específicos foram alcançados. 

Práticas como o aproveitamento das condições naturais, o atendimento das necessidades 

dos usuários, a redução do consumo de água e as ações de educação ambiental corroboram 
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com a sustentabilidade e diminuem os impactos ambientais no ambiente (MOTTA; 

AGUILAR, 2009). 

A realização deste projeto contribuiu para a formação da acadêmica de Engenharia Civil 

da Faculdade Sinergia, através da aplicação do conhecimento técnico adquirido, durante a 

formação, na prática, e o desenvolvimento de outras habilidades, tais como a comunicação 

com outros profissionais e a resolução de problemas.  
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Resumo 
 

O sistema de abastecimento de água é componente do saneamento básico e refere-se às 

estruturas que englobam desde a captação até a distribuição de água tratada para consumo 

humano. Neste contexto, a escolha do manancial de captação é parte relevante por 

influenciar, dependendo da qualidade da água, todo o processo do sistema de abastecimento. 

Para garantir adequada prestação de serviços, há a regulação do serviço de saneamento 

básico, que por meio da fiscalização dos sistemas de abastecimento de água, garante 

requisitos mínimos de qualidade, assim como o direito de todas as partes envolvidas. Este 

artigo retrata, a partir das fiscalizações in loco e das observadas não conformidades, a 

situação dos mananciais de captação dos municípios regulados pela ARIS. Dentre os 

resultados alcançados foi possível determinar que 69,06% dos Sistemas de Abastecimento 

de Água analisados neste estudo apresentam “não conformidades” relacionadas a captação 

de água bruta. 

 

Palavras-chave: Manancial; Regulação; Fiscalização. 

 

Abstract 
 

The water supply system is a component of basic sanitation and refers to structures that 

range from the collection to the distribution of treated water for human consumption. In this 

context, the choice of catchment source is an important part to influence, depending on the 

quality of the water, the entire supply system process. To ensure the appropriate provision 

of services, there is a regulation of basic sanitation service, which through the inspection of 

water supply systems, guarantees minimum quality requirements, such as the right of all 

parties used. This article shows, based on on-the-spot inspections and non-conformities, the 
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situation of water sources in the counties regulated by ARIS. Among the results achieved, it 

was possible to determine that 69.06% of the Water Supply Systems analyzed in this study 

have “non-conformities” related to the capture of raw water. 

 

Keywords: Source/Fountain; Regulation; Inspection. 

 

1. Introdução 

 

Um dos tópicos do serviço de saneamento básico é o sistema de abastecimento de água 

para consumo humano, o qual é designado como o conjunto de obras e equipamentos que 

abrangem desde a captação até as ligações prediais, com o objetivo de produzir e fornecer 

água através da rede de distribuição. Basicamente, este sistema é formado por captação, 

adução, tratamento, reservação, distribuição, estações elevatórias e ramal predial. A primeira 

etapa do serviço de abastecimento é a escolha do manancial a ser utilizado, que deve garantir 

condições sanitárias satisfatórias e vazão suficiente para a demanda máxima do sistema. Este 

manancial pode ser superficial ou subterrâneo. 

Em seguida, há a captação de água bruta, que consiste no conjunto de estruturas e 

dispositivos instalados nas proximidades do manancial para a retirada da água com a 

finalidade de atender o abastecimento público. Conforme o manancial a ser utilizado, a 

captação pode ser superficial ou subterrânea. A captação superficial refere-se ao uso de água 

de rios, córregos e lagos. O emprego deste tipo de captação deve prever uma avaliação sobre 

os dados hidrológicos da bacia e os decorrentes níveis de água nos períodos de estiagem e 

enchente, além da qualidade da água local e do monitoramento de fontes poluidoras na bacia. 

Já a captação subterrânea utiliza toda fonte de água situada abaixo do nível do terreno e é 

geralmente feita por meio de poços. O uso de fontes de água subterrânea apresenta como 

vantagem uma demanda por tratamento mais simplificado.  

Percebendo, assim, a importância de um sistema de abastecimento de água, surgiu a 

regulação dos serviços de saneamento básico a partir da Lei Federal 11.445/2007. A 

regulação tem como objetivos estabelecer normas para a adequada prestação de serviço para 

então garantir a satisfação dos usuários, o cumprimento de metas estabelecidas e tarifas que 

assegurem equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. 

A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS realiza a regulação dos 

municípios consorciados através de fiscalizações diretas e indiretas. As fiscalizações 

indiretas são relatórios elaborados por meio de dados informados pelo próprio prestador de 

serviços. Por outro lado, as fiscalizações diretas são aquelas onde há um técnico coletando 

informações em campo, para que então seja possível elaborar um relatório. 

O diagnóstico presente neste artigo foi elaborado a partir de relatórios de fiscalizações 

diretas de manutenção e operação do sistema de abastecimento de água dos municípios 

consorciados à ARIS, no qual são analisadas as não conformidades existentes. Por meio 

delas, foi possível concluir qual a situação mais encontrada na captação de água bruta. 

 

2. Desenvolvimento 

 

2.1 Sistemas de abastecimento de água 
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O sistema de abastecimento de água para consumo humano é um dos componentes do 

saneamento básico e fundamenta-se em um conjunto de infraestruturas, obras civis, materiais 

e equipamentos que vão desde a zona de captação até as ligações prediais, designado à 

produção e ao fornecimento coletivo de água potável, através de rede de distribuição. Via de 

regra é composto das seguintes unidades: captação, adução, tratamento, reservação, 

distribuição, estações elevatórias e ramal predial conforme Figura 1: 

 

 

 

 
Figura 1: Unidades de um sistema de abastecimento de água. Fonte: FUNASA, 2015 

  

Na implantação de um sistema de abastecimento de água, a escolha do manancial se 

constitui na decisão mais relevante. Para sua seleção, deve-se considerar todos os mananciais 

que possuírem condições sanitárias satisfatórias e que tenham vazão suficiente para 

atendimento à demanda máxima prevista para o alcance do plano. Logo, essa seleção deve 

ser realizada mediante estudos técnicos, econômicos e ambientais, comparando as diversas 

alternativas viáveis (FUNASA, 2015). 

Segundo Mendes (2009), os mananciais podem ser classificados quanto sua origem como 

mananciais de superfície e subterrâneo. O manancial superficial é entendido como toda parte 

de um manancial que escoa na superfície terrestre, e seus principais problemas se referem a 

sua proteção, principalmente a partir da ocupação indevida das margens dos cursos d’água, 

lançamento de efluentes sanitários, contaminação com defensivos e produtos agrícolas, bem 

como a ausência de mata ciliar. Já o manancial subterrâneo é a parte do manancial que se 

encontra totalmente abaixo da superfície terrestre, compreendendo os lençóis freático e 

profundo e sua captação é feita pelos poços rasos ou profundos, galerias de infiltração ou 

pelo aproveitamento das nascentes.  
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Em conformidade com o manancial selecionado, podem ser utilizadas diferentes formas 

de captação, que consiste no conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou montados 

junto ao manancial, para a retirada de água destinada ao abastecimento coletivo ou 

individual. As formas de captação estão demonstradas conforme Figura 2: 

 
Figura 2: Formas de Captação. Fonte: FUNASA, 2015 

  

Com o intuito de transportar a água captada, interligando unidades de captação, 

tratamento, estações elevatórias, reservação e rede de distribuição, a adutora consiste em um 

conjunto de tubulações, e em função da água que transporta, pode ser adutora de água bruta 

ou de água tratada, e em função de suas características hidráulicas pode ser em conduto livre, 

em conduto forçado por gravidade, ou em recalque (HELLER; PÁDUA, 2006).  

As estações elevatórias por sua vez, são instalações destinadas a transportar e elevar a 

água bruta ou tratada e tem como principais usos a captação de água de mananciais de 

superfície ou poços (ADALBERTO JOAQUIM MENDES, 2009). Podem se mostrar 

necessárias quando a água necessita atingir níveis mais elevados, vencendo desníveis 

geométricos. Podem ser classificadas quanto a água que recalcam (bruta ou tratada) e o tipo 

de bomba utilizada. (HELLER; PÁDUA, 2006). 

Após o processo de captação e transporte, se faz necessária a compatibilização da 

qualidade da água bruta aos padrões de potabilidade, e a qualidade físico-química e 

bacteriológica da água obtida no manancial é quem define o tipo de tratamento, a fim de que 

se torne adequada ao consumo humano. No geral, as águas de superfície são as que mais 

necessitam de tratamento, pois se apresentam com qualidades impróprias (ADALBERTO 

JOAQUIM MENDES, 2009). 
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Os reservatórios de distribuição são unidades destinadas a compensar as variações 

horárias de vazão e a garantir a alimentação da rede de distribuição em casos de emergência, 

fornecendo a água necessária e a pressão suficiente na rede (ADALBERTO JOAQUIM 

MENDES, 2009). Sua classificação pode ser em função da posição no terreno (apoiado, 

elevado, semi-enterrado ou enterrado), e de sua posição em relação à rede de distribuição 

(de montante ou de jusante) (HELLER; PÁDUA, 2006). 

A rede de distribuição se baseia no conjunto de tubulações, conexões, registros e peças 

especiais do sistema de abastecimento de água, com a finalidade de distribuir a água de 

forma contínua e com pressão adequada aos consumidores (FUNASA, 2015) 

 

2.1.1 Tipos de captação de água bruta 

 

A captação de água bruta consiste na etapa do sistema de abastecimento na qual são 

construídos ou instalados estruturas e dispositivos próximos ao manancial, para a retirada de 

água com o intuito de fornecê-la ao abastecimento público. De acordo com o manancial 

disponível a ser aproveitado, a captação pode ser superficial ou subterrânea. 

A captação superficial refere-se ao conjunto de estruturas montadas junto à um manancial 

superficial. A qualidade e a proteção efetiva deste manancial irá interferir no sucesso e na 

eficiência de todo os demais processos do sistema de abastecimento. A escolha adequada do 

manancial a ser utilizado deve considerar questões como a caracterização dos principais usos 

do solo e da água à montante do ponto de captação; um levantamento das características 

físicas, químicas e biológicas da água do manancial e estudos sobre as estimativas de níveis 

d'água máximo e mínimo com seus prováveis períodos de recorrência. Além disso, o local 

de captação deve estar situado em ponto que garanta a vazão demandada bem como estar à 

montante da localidade a qual a água será destinada e à montante de possíveis focos de 

poluição, garantindo, desta forma, água com a qualidade compatível ao tratamento que será 

aplicado conforme projeto (HELLER; PÁDUA, 2006). 

Alguns dispositivos são utilizados para a captação de água em superfície. O primeiro 

deles é a tomada de água, responsável por conduzir a água do manancial até as demais partes 

do sistema de captação. A barragem de nível, por sua vez, é um pequeno muro (altura de 1 

a 2 metros) construído perpendicularmente ao curso de água com o objetivo de formar altura 

de lâmina de água suficiente para a captação. As grades e telas são dispositivos que retém o 

material flutuante ou em suspensão na água de captação. A grade destina-se a impedir a 

passagem de material grosseiro, enquanto que a tela impede a passagem dos materiais 

flutuantes que não foram retidos anteriormente na grade. Por último, o desarenador, ou caixa 

de areia, é uma instalação complementar ao sistema de captação, para cursos de água com 

intenso transporte de sólidos. A caixa de areia é destinada a remover da água captada areia 

de determinada granulometria (HELLER; PÁDUA, 2006). 
Seguindo a mesma lógica da captação superficial, as captações subterrâneas são aquelas 

que utilizam um manancial subterrâneo como fonte. O uso das águas subterrâneas para 

abastecimento público deve ser uma alternativa a ser analisada, visto que podem oferecer 

diversas vantagens de viabilidade econômica e técnica. Em geral, oferecem soluções simples 

e de fácil implementação, operação e manutenção, além da possível simplificação dos 

processos de tratamento da água que será distribuída. A seleção do manancial subterrâneo 

demanda conhecimento do relevo, geologia e hidrogeologia do local, para mapeamento da 

rede de drenagem e áreas de recarga e descarga hídrica, além de um diagnóstico sobre os 
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existentes pontos de captação e da capacidade de produção, qualidade de água e das 

condições sanitárias do manancial (HELLER; PÁDUA, 2006). 
Uma das formas de captação subterrânea é por meio de poços escavados manualmente, 

sendo esta uma das formas mais antigas de abastecimento e é ainda bastante utilizado pela 

população rural. Outro modelo é o tipo poço tubular, o qual apresenta pequeno diâmetro 

quando comparado à sua profundidade. Diferem-se em poços raso ou profundo. Os poços 

tubulares rasos podem ser perfurados ou cravados. O tipo cravado apresenta diâmetro 

pequeno e é aplicável para aquíferos com pequena profundidade, atingindo de 8 a 20 metros. 

O tipo perfurado também apresenta pequenos diâmetros; entretanto, sua aplicação é 

aconselhada para situações de emergência em aquíferos de pequena profundidade e grande 

vazão. Seu diâmetro reduzido permite que sejam cravados a profundidades superiores a 20 

metros, a depender das condições do terreno. Os poços tubulares profundos são obras que 

demandam mão de obra e equipamentos especiais para sua construção. Podem atingir 

profundidades entre 20 metros e 4.500 metros (FUNASA, 2015). 

O aproveitamento de água da chuva é uma forma alternativa de suprimento e um sistema 

descentralizado de captação de água para abastecimento, com sua vantagem relacionada à 

conservação dos recursos hídricos. A captação é feita por meio da cobertura ou telhado da 

edificação e a água captada segue para um reservatório denominado cisterna (FUNASA, 

2015). 

Para todos os tipos de captação propostos, é importante que sejam adotadas medidas de 

proteção e preservação do local e seu entorno, evitando que efeitos da poluição afetem a 

qualidade da água captada ou que haja uma aceleração dos processos erosivos. Para tanto, 

recomenda-se que o entorno da captação seja isolado e protegido, evitando desta forma, livre 

acesso de animais, bem como o plantio adequado de vegetação. 

 

 

2.2 Regulação do serviço de abastecimento de água 

 

A regulação do serviço de abastecimento de água surgiu da necessidade de intervenção 

do Estado perante as falhas de mercado encontradas, além da magnitude e do interesse geral 

que este desperta, por tratar-se de uma necessidade básica dos cidadãos e de um serviço cuja 

existência é essencial à vida. Sendo assim, o Estado precisa definir regras, além de controlar 

e supervisionar as instituições e seu funcionamento (MARQUES, 2011). 

O serviço público de saneamento básico passou a ter o seu mais importante marco 

regulatório com a Lei federal n. 11.445/2007, onde ficou estabelecida a necessidade  de 

planejamento e regulação, garantindo sustentabilidade econômico-financeira bem como  

requisitos mínimos de qualidade, regularidade e continuidade aos produtos oferecidos, ao 

atendimento ao usuário e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas 

(GALVÃO JUNIOR; MELO; MONTEIRO, 2013). 

Assim, os objetivos da regulação são estabelecer normas para adequada prestação de 

serviços, garantindo a satisfação do usuário; garantir o cumprimento das metas 

estabelecidas; prevenir o abuso do poder público; definir tarifas que assegurem o equilíbrio 

econômico e financeiro dos contratos (MENDES, 2009). 

 

 

2.2.1 Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 
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A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS é pessoa jurídica de direito 

público, sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira, rege-se pelas normas da Constituição da 

República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e demais 

normas pertinentes e o Protocolo de Intenções. 

A ARIS tem como missão regular e fiscalizar os serviços de saneamento básico dos 

municípios catarinenses, na busca da melhoria na qualidade dos serviços prestados. Com 

sede própria em Florianópolis e escritórios regionalizados de fiscalização em Chapecó, 

Joinville, Maravilha, Rio do Sul e Videira, exercendo atividades regulatórias em 202 

municípios. 

 

3. Metodologia 

 

3.1 Análise dos relatórios de fiscalização 

O relatório realizado para análise da situação dos mananciais de captação foi baseado no 

último relatório de fiscalização feito pelos técnicos da ARIS, os quais são elaborados a partir 

de fiscalizações in loco. Uma série de não conformidades são analisadas conforme cada item 

fiscalizado no sistema de abastecimento. Para tal relatório, foram escolhidas 10 não 

conformidades pertinentes à análise da situação dos mananciais, conforme a Tabela 1.  

 

 
Tabela 1: Não conformidades.  

 

Portanto, para cada município, foram analisadas as não conformidades que constavam no 

último relatório de fiscalização. A partir delas, é possível observar quais são os problemas 

existentes na determinada situação. 

Foi realizada, também, uma caracterização do município, incluindo sua localização no 

estado de Santa Catarina e informações gerais. Dados referentes à população e população 

atendida foram retirados do Sistema de Informações sobre Saneamento da ARIS (SISARIS). 

As instalações de captação estão em condições inadequadas de 

conservação e/ou operação

O portão é mantido deschaveado ou sem dispositivo (cadeado) 

para impedir o acesso de pessoas não autorizadas à área

A área não está devidamente cercada

O acesso à unidade esá em condições inadequadas de uso, 

colocando em risco de acidentes a circulação de pessoas e/ou 

movimentação de equipamentos e materiais

Inexistência de laje de proteção envolvendo o tudo de 

revestimento do poço (captação subterrânea)

Captação de água com outorga vencida

Captação de água sem outorga

A cerca está em condições inadequadas de conservação

Inexistência de identificação da área

A área está em condições inadequadas de limpeza
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As informações acerca da bacia hidrográfica no qual o município encontra-se inserido e a 

vazão da captação foram obtidos através do Plano Municipal de Saneamento Básico. O 

prestador do sistema de abastecimento de água de cada município pode ser encontrado 

através da planilha de gestão da ARIS. Por último, a localização da captação e as fotos do 

sistema de abastecimento foram obtidas por meio do relatório de fiscalização.  

 

4. Resultados 

 

Ao todo foram analisados 139 dos 202 municípios consorciados à ARIS. Ao todo 116 

municípios (69,06%) apresentaram ao menos uma Não Conformidade. O restante, 43 

municípios (30,94%) apresentaram seu sistema de captação totalmente regularizado que 

acordo cm as normativas de fiscalização da ARIS. 

 

 
 

Figura 4: Municípios que apresentaram “Não Cormidades”. 

 

Destacam-se os municípios de Paial, Nova Itaberaba, Monte Carlo, Ipuaçu, Fraiburgo e 

Ilhota como os municípios com o maior número de “não conformidade”, sendo que cada um 

apresentou 6 não conformidade. 

Desse total a Não Conformidade com maior incidência foi a “Inexistência de identificação 

da área” com 35,25% de ocorrência. Na sequência a não conformidade de maior destaque 

foi a “Instalações de captação estão em condições inadequadas de conservação e/ou operação 

com 19,42%.  

Itens como “o portão é mantido deschaveado ou sem dispositivo (cadeado)  para impedir 

o acesso de pessoas não autorizadas à área”,  “A área não está devidamente cercada”, “ O 

acesso à unidade está em condições inadequadas de uso colocando em risco de acidentes a 

circulação de pessoas e/ou movimentação de equipamentos e materiais”, “Inexistência  de 

31,94

69,06

Sem "Não Conformidades" Com "Não Conformidades"
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laje de proteção de envolvendo o tubo de revestimento do poço (captação subterrânea “, “A 

cerca está em condições inadequadas de conservação” e “ A área está em condições 

inadequadas de limpeza” variaram de 7% a 10% conforme destaca a Figura 3. Já as não 

conformidades relacionadas a outorga apresentaram o menor índice de ocorrência, 

demonstrando ser um item atendido pelos prestadores de sanemaneto.  

 

 
 

Figura 4: Ocorrência de Não Conformidades em Captações de SAA’s. 

 

 

 

5. Conclusões 

 

A partir dos resultados observados pode-se concluir que um percentual significativo dos 

prestadores regulados e fiscalizados pela ARIS apresentam “não conformidades” para o item 

captação em sistemas de abastecimento de água. Esse fato pode estar relacionado ao baixo 

investimento que setor de saneamento vem recebendo historicamente.  

Outro fator relevante a se destacar são as “não conformidades” relacionadas ao 

cercamento e identificação das áreas de captação. Tais fatores são extremamente importantes 

para preservação dos pontos de captação. 
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The environmental impact of a lime mortar layer of the ETICs 

insulation: a case of study with Life Cycle Assessment (LCA) from 

Environmental Product Declaration (EPD)  in Portugal 

Impacto ambiental de uma camada de argamassa de cal de sistemas 

verticais externos para isolamento (ETICs): um estudo de caso de 

Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) a partir da Declaração Ambiental do 
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Abstract 

This paper is focused on LCA (Life Cycle Assessment) of specific product based on lime 

used in Portugal how a more sustainable solution for building construction. This product is 

decorative mineral render based on lime used as final layer to an External Thermal Insulation 

Composite System (ETICS) based on cork boards (ICB). The case under study presents as 

differentials the use of cork, a natural product that has Portugal as the largest supplier in the 

world and mortars with a greater amount of lime and less use of cement. This is an attempt 

to reduce the ecological footprint by the manufacturer. In this way, this article analyses the 

data provided in the Environmental Product Declaration (EPD) by the manufacturer, trying 

to establish a comparative impact reduction with other products 

Keywords: LCA (Life Cicle Assessment); External Thermal Insulation Composite System (ETICS); 
EPD (Environmental Product Declaration)  

Resumo 

Este artigo está focado na ACV (Avaliação do Ciclo de Vida) de um produto específico à base de cal 

utilizado em Portugal como uma solução mais sustentável para a construção civil. Este produto é um 

revestimento mineral decorativo à base de cal empregado como camada final em um Sistema 
Composto de Isolamento Térmico Externo (ETICS) constituído por placas de cortiça (ICB). O caso 

em estudo apresenta como diferenciais o uso da cortiça, um produto natural que tem Portugal como 

maior fornecedor mundial e argamassas com maior quantidade de cal e menor uso de cimento, na 

tentativa de reduzir a pegada ecológica do produto para o fabricante. Dessa forma, este artigo analisa 
os dados fornecidos pela Declaração Ambiental do Produto (DAP) do fabricante, tentando 

estabelecer um comparativo da redução do impacto com outros produtos de uso similar. 

Palavras-chave: ACV (Avaliação do Ciclo de Vida; Sistema Compósito de Isolamento Térmico 
Externo (ETICS) ; DAP (Declaração Ambiental de Produto). 
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1. Introduction 

 

Many things affect the quality of the life on Earth. Due to that, scientists and engineers 

are working on improving the quality of life by innovating new technologies and 

implementing new methods for the industries that are decreasing the life quality. Nowadays, 

it is important to be sustainable, due to climate crisis and many environmental issues. 

The sustainable building must be efficient in the management of water, waste and energy, 

among many other things. For the building to be energy efficient, it must have good 

insulation systems in order to reduce energy consumption. One of the most important 

elements, in this point of view, is the building's façades, where 70% of the term changes 

occur in buildings with more than three floors. In European countries, like Portugal, the 

importance of ensuring good thermal insulation for the facades is even greater, as the thermal 

variations can range from 30 °C until -10 ° C. 

However, the sustainability of the insulation system is not only in its contribution to 

energy expenditure in the building use stage, but also in reducing the impacts on its 

production of its components during the initial stages of the life cycle. 

Life Cycle Assessment (LCA) is the tool by which a product’s impact on the environment 

through its lifetime is evaluated. In the context of recycling, it helps to determine if waste 

reduction, recycle, resource recovery or disposal is the best practicable environmental 

option. It has been extensively applied in solid waste management (MCDonough and 

Braungart, 2010), but also is applied in assessment of others impacts, like energy consume, 

water and GEE – Greenhouse Gases Emissions. 

Life Cycle Assessment (LCA) methodologies were developed to create decision support 

tools for distinguishing between products, product systems, or services on environmental 

grounds. The evolution of the methodology brings a number of related applications like its 

use as basis to communicate the environmental performance of the products to stakeholders.  

(DEL BORGHI, 2013).  This communication of the environmental impacts of the products 

can be accomplished through environmental declarations made by the manufacturers. 

There are specifics standards for LCA-based environmental labels and declarations (ISO 

14021 (1999), ISO 14024 (2006), and ISO 14025 (2009).  According to Del Borghi (2013) 

an Environmental Product Declaration (EPD), is a type III of environmental declaration 

standardized by ISO 14025 (2009) and LCA-based tool to communicate the environmental 

performance of a product.  The EPD must meet a number of requirements for how the LCA 

should be performed to be used as basis for an EPD. 

This paper is concentrated on LCA of specific alternative product based on lime. This 

product is decorative mineral render based on lime used as final layer to an External Thermal 

Insulation Composite System (ETICS) based on corkboards. The Figure 1 shows a generic 

ETICS system and its components available in Portuguese market.  ETICS are often used in 

Europe since the 70’s, both in new buildings and in retrofitting (BARREIRA; FREITAS, 

2014). 

In other countries, such as the United States, ETICS is known by other names, such as 

EIFS (External Insulation and Finishing System) and in the case of Spain it is knowned as 
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SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior) (PERDIGÃ0, 2013). In Portugal it is 

commonly referred as CAPOTO. 

 

Figure 1: Schematic example of ETICS available in the Portuguese market. Source: 

BARREIRA; FREITAS (2014), FREITAS (2002). 

Perdigão (2013) realized a comparison of the environmental impact of two ETICS 

systems of the same composition in the layers, with modification only of the insulation layer: 

one with EPS board (Expanded Polystyrene) and the other with ICB (Insulation Coark 

Board). A summary of the comparison made regarding the main environmental impacts is 

presented in table 1, highlighting in green for the system that has less impact in the evaluated 

categories. 

 System A System B 

 Characterizati

on 

Normalization Characterizati

on 

Normalization 

Embodied energy (MJ/m2) 257,3117  79,037  

Global warming (kg CO2 eq) 27,14077 0,002212 25,7015 0,002095 

Ozone depletion (kg CFC-11 

eq) 

4,1E-06 1,37E-05 4,06E-06 1,35E-05 

Photochemical oxidation (kg 

C2H4 eq) 

0,031765 0,000986 0,023891 0,000742 

Acidification (Kg SO2 eq) 0,131233 0,002228 0,132384 0,002248 

Eutrophication (kg PO4 3- eq) 0,04953 0,006191 0,051671 0,006459 

Primary energy (MJ eq) 530,1171 0,003475 473,0208 0,003101 

Table 1: Comparative summary ETICS with EPS (system A) versus ICB (system B) in 

the characterization and normalization steps. Source: PERDIGÃO (2013). 

Table 1 shows the lower environmental impact of the ETICS composed of cork boards. 

However, some characteristics such as the finishing layers may suffer alterations, which 

justifies this research. 
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2. Materials e Method 

2.1 About ETICS 

An External Thermal Insulation Composite System (ETICS), as its name indicates, is a 

system in which insulation is applied from the outside of the building. Its benefices are: 

“guarantees the reduction of the thermal bridges and greater thermal comfort due 

to the higher interior thermal inertia, providing a finished appearance similar to 

the traditional rendering. From the construction point of view, ETICS allows 

thinner exterior walls and increases the facades’ durability. To the pointed 

advantages, three very relevant aspects in the construction industry must be added: 

low cost, ease of application, and possibility to be installed without disturbing the 

building’s dwellers, which is particularly important in refurbishment.” 

(BARRREIRA; FREITAS, 2014) 

However, ETICS practical applications, normally in Portugal with EPS (Expanded 

Polystyrene) boards, showed some problems: (i) low impact resistance; (ii) cladding 

defacement due to biological growth; (iii) lack of flatness; (iv) cracks along the insulation 

board joints or windows corners; (v) accumulated dirt; (vi) blistering or delamination of the 

finishing coating or of all rendering layers; and (vii) lack of adhesiveness of the system. The 

scientific community has performed studies to characterise these systems: properties of its 

components, main problems, and, to develop solutions (BARRREIRA; FREITAS, 2014) 

The Figure 2 shows ETICS system used on this research and its components.  The case 

under study presents as differentials the use of cork in boards and mortars. Cork is a  natural 

product that has Portugal as the largest supplier in the world. The focus of this research is 

the layer 9 that use a mortar with a greater amount of lime and less use of cement, in an 

attempt to reduce the ecological footprint by the manufacturer. In this way, this article 

analyzes the data provided in the Environmental Product Declaration by the manufacturer, 

trying to establish a comparative impact reduction with other products. (UNOPS, 2009; 

MATOS et. al., 2020) 

*  

1 – Base (wall) 

2 – Regularization mortar layer. Mortar 

adhesive naturcork 

3 – Insulation board: thermo cork  

4 – Mortar adhesive with cork 

5– Mechanical fixings 

6 – Mortar coating (2 layers): Weber. 

Therm naturcork. 

7 – Fibber mesh cloth 

9 – Finishing: natural skim. Naturkal 

 

Figure 2:  Composition of insulating coating for exterior (ETICs). Fonte: Weber 

Naturcork (2020).  

The scope of the analysis is restricted to the production of the lime mortar for the ETICS 

system finishing layer. Soon the production stages analyzed comprise A1 (Raw Material 
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Extraction and Processing), A2 (Raw Material Transportation for Lime Production), A3 

(Lime Mortar Production). Stages A4 (Transport of the Product to the building site) and A5 

(Construction and Installation Process). For this research, the data provided by the 

manufacturer from A1 to A3 are analysed from cradle-to-gate method.  

It is very difficult for suppliers to report the data for the A4 and A5 steps, because the 

construction site distance differs and consequently transport distances change and 

construction processes (A5) also need the support of builders to be obtained. When the 

supplier enters these data into the EPD, it is because he has carried out some case study on 

a specific site. Thus, these studies are generally unrepresentative.  

2.2. Case of study 

The product analised on this research is a mineral lime based colored finishing product 

for interior and exterior walls. It is composed of aerial lime, cement, aggregates and organic 

and/or inorganic specific additives. Table 2 shows the components for finishing layer on  

ETICS and its technical characteristics (figure 1, layer 9). 

 

 
Table 2:  Composition of layer 9 (for finishing) and technical characteristics of lime 

mortar for ETICS system. Source: Weber Naturkal (2020). 

This finishing product is a mineral lime-based colored finishing product (named 

Naturkal), for thin-layer, applied in therm systems and lime plasters. It is recommended for 

systems weber.therm natura  and weber.therm mechanic (both ETICS)  when used in 

rehabilitation of old facades. 

2.3. Procedure 

This article analyses the data provided in the Environmental Product Declaration (EPD) 

by the manufacturer, trying to establish a comparative impact reduction with other products 

based on cement. The environmental impact was analysed only for one layer of ETCIS: the 

finishing layer considering de fabrication process for Carregado, an unit for Saint Gobain 

Factory in Portugal.  

The EPD was analysed. The scope used for ACV is known as the "cradle to gate " and 

the following life cycle stages have been considered: raw materials supply (A1); transport 

(A2) and manufacturing (A3) (WEBER, 2020). 

The impact indicators analysed was:   

Global Warming Potential (GWP) is mostly affected by emission of global warming gases 

produced while burning fossil fuels to produce thermal energy or electricity, for instance; 
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Depletion Potential of the Stratospheric Ozone Layer (ODP) - Ozone layer depletion is 

caused by different substances, where the most relevant are fluorinechlorine- hydrocarbons 

(CFC’s) and nitrogen oxides; 

Acidification Potential of land and water (AP) has very damaging effects on ecosystems 

and is caused by transformation of air pollutants into acids; 

Eutrophication Potential (EP) - Eutrophication is caused by anthropogenic emissions, 

pollutants in wastewater and fertilization of soils. It results in an increased concentration of 

nutrients, causing various damages to the ecosystems. Phosphate, nitrites and ammonia are 

the main pollutants that contribute to this effect; 

Photochemical Ozone Creation Potential (POCP) - Production of ozone at ground-level 

(troposphere) is harmful for ecosystems and humans. It is caused by the chemical reaction 

between nitrogen oxides with hydrocarbons (VOCs), producing different pollutants, 

including ozone. Most of the tropospheric ozone is created from the reactions between 

substances emitted from vehicles, industrial plants and vegetation;  

Potential for abiotic depletion of resources – elements for non-fossil resources (ADPE) - 

This category characterizes the depletion of non-energetic resources, reflecting the shortage 

of these materials in the geosphere; e, 

Potential for abiotic depletion of resources – fossil fuels (ADPF) - This category 

characterizes the depletion of fossil fuels used in the production process. 

2.4 Comparative 

Some materials have been chosen that can replace the focus finish coat of this research as 

a way of establishing a comparison. The data of the mortars used for comparison were 

extracted from the research of and Toledo Filho (2018), keeping the same thickness of the 

layer (0.5 centimeters). These products are: 

- Single mortar 1 (ciment) :3 (sand) (volume); single mortar 1 (ciment) :5 (sand) 

(volume); mortar 1 (ciment):2 (hydrated lime) :9 (sand) (volume) for single layer; mortar 1 

(ciment): 3 (hydrated lime) :12 (sand) (volume) for single layer. 

3. Literature Review 

3.1 Life Cycle Analysis (LCA) 

Life Cycle Analysis (LCA) is a method used to evaluate the environmental impact of a 

product through its life cycle encompassing extraction and processing of the raw materials, 

manufacturing, distribution, use, recycling, and final disposal.   

As written by Ok et al. (2018) 

“life cycle analysis can be dated back to the 1960s when worldwide concerns on 

the rapid depletion of limited raw materials and energy resources sparked interest 
in finding ways to understand and forecast the supply and utilization of energy and 

resources in the future. During the 1970s, the energy crisis caused by the oil 

shortage prompted a critical review of the energy-intensive nature of process 

industries. This motivated the need for a system-oriented tool, such as LCA, to 

track materials and energy flows in industrial systems.” 
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The concept of  Life Cycle Analysis is used for the analysis stage of  life cycle assessment. 

The most important component of LCA is goal definition (ISO 14040), and the inventory 

analysis can be qualitative and/or quantitative, it is an analysis of the resources used and the 

emissions generated in the life cycle. 

Approximately 5% of global carbon emissions are produced in the manufacture of 

cement. Engineers and scientists are working on reducing that percentage, by exploring new 

techniques and materials that can be used instead of cement powder in concrete or mortar 

production. The resulting by products of cement production have a large effect on the 

environment because cement production requires large quantities of raw materials and 

energy.  

3.2. Application in construction 

The lime mortar is used as finishing layer to a ETICS system based on cork boards. The 

layer is applied as finishing colored mineral lime based for interior and exterior walls. It is 

composited of hydraulic lime, hydraulic binder, fillers selected, synthetic fibers and specific 

adjuvants. 

The ETICS system mentioned is exterior termal insulating system to install in building 

facade walls, incorporating insulating boards of natural origin, with high contribution to 

environmental sustainability. Also, functional rehabilitation (waterproofing, cracking and 

aestetics) and improved thermal insulation of facades in buildings with existing type system 

incorporating ETICS insulating boards of natural origin. It allows the realisation of work 

entirely outdoors, without interference with the use of interior spaces.  

The product also requires the addition of water and the use of a mixer to blend the water 

and the powder. The information on the data sheets regarding consumption of water in this 

product is showed on table 3. 

 

 
Table 3: Information on technical data sheet - water consumption. Source: Weber; Centro 

Habitat Portugal (2020). 

Considering that each bag has 25 kg of product, the amount of water used at this stage is 

0,96 L/m2.  

4. Data collection  

4.1  Production of  based lime mortar for finishing 

As seen in table 2, this finishing mortar consists of cement, lime, inert materials and 

additives. The detailed composition is showed on table 4.  

taia_
Caixa de texto
412



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

When arriving at the factory, the cement is placed in storage silos. When the production 

order is received, the materials are weighted on scales and sent to a mixer, where all the 

elements are blended. The final product is then discharged into bags. The bags are then 

placed on wood pallets and wrapped with plastic film. 

The raw materials are received in tankers, bags or big-bags. The final powder product is 

obtained from the mixture of different components, following a pre-established formulation. 

The weighing of the different components is performed within one of the three weighing 

hoppers. Once dosed the components are discharged into the empty blender through 

pneumatic valves for homogenisation. The figure 3 present the entire process for production 

the lime mortar for finishing. 

The raw materials and pre-products used in weber.rev naturkal product are shown in the 

Table 4. 

 

 Table 4: Materials used in production process of mortar powder in Carregado Industrial 

Plant / Portugal.. Source: Weber; Centro Habitat Portugal (2020). 

 

Figure 3: Production Process. Source: Weber; Centro Habitat Portugal (2020). 
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4.2   Impacts from EPD (Environmental Product Declaration) 

The table 5 presents the resume for inputs and outputs per ETICS with CIB. The 

consumption of the finishing coat made of lime mortar is highlighted in red in table 5. 

 

 

Table 5 Inputs and outputs of ETICS Weber.therm natura I. Source: Weber; Centro 

Habitat Portugal (2020). 

4.3. Module A1-A3 – Lime Mortar production 

The indicator “Use of renewable primary energy resources used as raw materials” should 

consider the amount of energy resources used as raw materials to be incorporated in the 

product or in packaging. It was considered the amount of incorporated energy in wood 

products and paper in the products manufactured. 

  

Table 6 Renewable resources used in mortar powder products. Source: Weber; Centro 

Habitat Portugal (2020). 

At the graph of the figure 4, the potential impact associated to production of the main 

components is shown, including, os impactos da argamassa a base de cal (green color). 
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Figure 4: Comparative Impact characterisation of system components with relation of 

lime mortar (green color).  Source: Weber; Centro Habitat Portugal (2020). 

The system indicated at red color has a global positive impact in the category of GWP. 

This occurs due to the use of cork that contributes to fixation of carbon dioxide during 

photosynthesis. The negative impacts are associated to the use of the mortar products. 

Production of clinker and hydraulic lime are the processes that represent the most significant 

impacts in this category, due to the emission of pollutants during combustion of fossil fuels 

to produce energy.  

The main responsible for the impacts in ODP category are the mortar with coark and 

ciment and hydraulic lime (red color) followed by ICB. In this case, the main processes 

responsible for the impacts are the combustion of heavy fuel oil during production of 

hydraulic lime and crude oil in production of propane. The impacts of these products result 

from emission of organic halides and CFC during the combustion of these fossil fuels. 

Depletion of abiotic resources – elements category is mostly influenced by mortars. 

Impacts associated with these products are due to the use of polymer and cellulose ether. 

The production of the polymer is associated to extraction of zinc. 

Impacts on the category ADPF are associated to mortar with ciment, followed by ICB 

and the lime mortar (green color). The impacts are associated to extraction of fossil fuels to 

produce energy.  

Regarding the ETICS, the insulation material (ICB) is the one with the greatest impacts 

in most of the categories. In ODP and ADPF categories it has almost the same percentage of 

impacts as weber.therm naturcork and the fiber glass mesh, while in ADPE it has a low 

impact (<5%). 
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Figure 5: Comparative of Impact characterisation of mortar lime (green color) with 

another components of the ETICS. Source: Weber; Centro Habitat Portugal (2020). 

The table 7 shows the quantitative impacts for lime mortar (finish layer of the ETICS) 

versus mortars with ciment (1:3; 1:5; 1:2:9 and 1:3;12). The least impact was highlighted 

with the color green. It can be observed that the finishing layer using lime mortar, as less 

cement incorporated is the one with the lowest impact in almost all categories, considering 

the same thickness of coating (with consumption of 0.05m3/m2). 

 Mortar lime  Mortar 1:3 Mortar 1:5 Mortar 1:2:9 Mortar 1:3:12 

GWP - Aquecimento 

global (kg CO2 eq) 

2,88 E-1 1,87E+01 1,33E+01 1,79E+01 1,71E+01 

ODP -Diminuição da 

camada de ozonio (kg 

CFC-11 eq) 

2,77 E-8 1,23E-06 9,45E-07 1,32E-06 1,29E-06 

Formation potential of 

tropospheric ozone 

(POCP) (kg C2H4 eq) 

8,51 E-5 2,72E-03 1,98E-03 3,20E-03 3,17E-03 

AP -Acidificação (Kg 

SO2 eq) 
1,03 E-3 

 

4,44E-02 3,35E-02 3,89E-02 3,68E-02 

EP - Eutrofização (kg 

(PO4) 3- eq) 

6,43 E-4 6,25E-03 4,90E-03 5,55E-03 5,30E-03 

Abiotic depletion 

potential for non -  fossil 

resources (kg Sb eq) ADP 

e 

7,83E-7 1,36E-06 9,65E-07 9,55E-07 8,70E-07 

Abiotic depletion 

potential for fossil 

resource (MJ P.C.I) 

ADPff 

4,28 1,16E+02 8,70E+01 1,15E+02 1,11E+02 

Table 7:  Comparative of impacts. Source: Weber; Centro Habitat Portugal (2020); 

Caldas; Toledo Filho (2018). 
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5. Conclusion 

On the unit of 1kg of product in powder, the tests were made. In this case, it was  

considered the product with the worst case scenario in according with supplier information. 

The raw materials are received in the industrial units in tankers, plastic bags or big-bags. 

Storing bulk materials in silos can be made directly or through a pneumatic conveying 

system. The final powder product is obtained from the mixture of different components, 

following a pre-established formulation. The dosage of the raw materials can be carried out 

by a worm screw with frequency controller and volumetric dosage through a rotary valve. 

The weighing of the different components is performed within one of the three weighing 

hoppers. 

Once dosed the components are discharged into the empty blender through pneumatic 

valves for homogenization. The mixing time varies depending on the specific composition 

of the product. After this, the product falls into the hopper of the blender and is then 

discharged. 

The last stage consists in packing and palletizing the product. Regarding powder products, 

they are packed in printed kraft paper bags (coated on the inside with PE film) through 

electric equipment and then placed on a pallet. At last, the pallet and bags are wrapped in a 

plastic film and covered with a plastic bag. The packed product is transported by forklift and 

stored until dispatch. 

In this research, it was observed that the data provided in the manufacturer's EPD for the 

product can provide a good source for consultation and allow comparison of impacts 

throughout its life cycle. The research highlighted the lower impact of ETICS composed of 

cork panels. Furthermore, considering the final finishing layer, it was possible to obtain the 

environmental impacts and prove the good environmental performance of the products in 

the aspects analysed as compared to other finishing possibilities made up of mortars with a 

greater amount of cement. 

Finally, it can be stated that the EPDs made available by manufacturers can become 

important tools for choosing materials and components in building design. 
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Resumo 

Em decorrência do desenvolvimento acelerado do setor construtivo, tem-se a necessidade de novas 

ferramentas e técnicas para a concepção de projetos. Uma alternativa são as inovações tecnológicas, 
as quais possibilitam maior eficiência nos processos e a racionalização de recursos. Nesse contexto, 

o objetivo do estudo consiste no desenvolvimento de uma breve análise sobre as possíveis aplicações 

de softwares de simulação digital e seus benefícios no ciclo de vida das edificações. Sendo assim, o 
método de abordagem caracteriza-se como qualitativo, de natureza básica e fins exploratórios. Além 

da realização de uma pesquisa bibliográfica, analisou-se alternativas digitais aplicáveis ao 

planejamento e às simulações prévias de possíveis soluções de projeto. Contudo, a tecnologia 

possibilita mudanças na perspectiva de todo o setor produtivo. Ademais, a automação nos processos 
reduz os custos operacionais e facilita o planejamento e a adequação do projeto às condições locais, 

aproveitando os recursos disponíveis e reduzindo os impactos ambientais. 

 

Palavras-chave: Desempenho; Processos Informatizados; Qualidade Ambiental; Sustentabilidade 
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Abstract 

Due to the accelerated development of the construction sector, there is a need for new tools and 

techniques for project design. An alternative is technological innovations, which enable greater 
efficiency in processes and the rationalization of resources. In this context, the objective of the study 

is to develop a brief analysis on the possible applications of digital simulation software and their 

benefits in the life cycle of buildings. Therefore, the approach method is characterized as qualitative, 
with a basic nature and exploratory purposes. In addition to conducting a bibliographic search, 

digital alternatives applicable to planning and previous simulations of possible design solutions were 

analyzed. However, technology allows changes in the perspective of the entire productive sector. In 
addition, process automation reduces operating costs and facilitates planning and adapting the 

project to local conditions, taking advantage of available resources and reducing environmental 

impacts.  

 

Keywords: Performance; Computerized Processes; Environmental Quality; Sustainability 

 

1. Introdução 

 

Diante do cenário atual, caracterizado por transformações constantes nos mais diversos 

setores, impulsionadas pelas inovações tecnológicas da era digital, cria-se um ambiente 

favorável à utilização de novos recursos em prol do desenvolvimento de técnicas e processos 

informatizados aliados às questões sucessivas de sustentabilidade e racionalização de 

insumos.  

Segundo Peralta (2002), o detalhamento na fase de projeto tem se intensificado, com base 

no entendimento de que esta etapa pode ser considerada primordial para agregar qualidade 

e desempenho às edificações. Ademais, pontua que as precauções e o investimento nesta 

fase proporcionam a diminuição de custos, bem como a redução na ocorrência de falhas, 

isso, não apenas no produto edificação, mas até mesmo nos processos envolvidos na 

otimização das etapas de execução. 

Chermont (2001) afirma que é impossível tratar de qualidade sem levar em consideração 

o planejamento. Todo projeto, para de fato surtir resultados positivos, deve ser baseado no 

planejamento detalhado das variáveis, ressaltando nesse sentido, a importância da definição 

de metas específicas a serem atingidas ao longo da execução de cada uma das etapas. Além 

disso, Espinha (2019) afirma que atualmente há o desenvolvimento de novas ferramentas 

que, de forma automatizada, tornam possível o gerenciamento de muitos dos pontos críticos 

de um projeto.  

No passado as melhores ferramentas eletrônicas na gestão de projetos eram os e-mails, 

porém com toda transformação ao longo de décadas, tanto no âmbito cultural quanto na parte 

tecnológica, influenciou diretamente os profissionais que estão ligados à concepção de 

projetos. Os mesmos devem estar cada vez mais adequados a inovações tecnológicas, para 

com isso atender às expectativas dos clientes (NASCIMENTO, 2005). 

Considerando-se que o uso da tecnologia viabiliza um nível de controle digital elevado, 

possibilitando o gerenciamento de riscos, além do aumento de produtividade, redução de 
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custos e melhoria no cumprimento de prazos, o objetivo deste trabalho consiste no 

desenvolvimento de uma breve análise sobre as possíveis aplicações de softwares de 

simulação digital na concepção de projetos. Outrossim, busca-se disseminar o conhecimento 

sobre a existência destas ferramentas informatizadas disponíveis ao uso no âmbito 

acadêmico. 

 

2. Metodologia 

 

Tendo em vista que o objetivo da pesquisa consiste na  realização de um estudo geral 

sobre a aplicação da tecnologia às fases de concepção de projetos, com o intuito de contribuir 

na execução de edificações funcionais do ponto de vista sustentável e racionalizado, o 

método de abordagem deste trabalho caracteriza-se como qualitativo, a natureza do mesmo 

é básica e os fins da pesquisa são exploratórios.  

Portanto, este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica, a qual foi desenvolvida 

através da coleta, análise e organização das informações disponíveis em referências, 

abordando os principais fundamentos e aspectos sobre a utilização de tais tecnologias 

aplicadas ao planejamento e concepção de projetos funcionais, identificando assim os 

benefícios relacionados às questões sustentáveis e de bem-estar. 

Buscou-se também analisar determinadas alternativas digitais aplicáveis ao planejamento 

e às simulações prévias das possíveis soluções de projeto. Para isso, foram utilizados 

softwares como: Autodesk Revit, FluxoVentos, SketchUp e Simulador Fotorrealista 

(Renderizador), Autodesk Navisworks e Softwares complementares, conforme suas 

aplicações nos diferentes tipos de análises.  

A escolha dos softwares apresentados justifica-se pela ampla utilização destes no 

mercado atualmente, buscando com o presente estudo, disseminar as possibilidades dessas 

ferramentas ainda âmbito acadêmico. 

Assim, as análises e descrições das ferramentas foram desenvolvidas com base no 

conhecimento prévio destas, sendo então utilizadas a fim de analisar o uso aplicado, fazendo-

se um paralelo à bibliografia disponível sobre o assunto. 

  

3. Resultados e Discussões 

 

Atualmente, existem no mercado diversas ferramentas disponíveis para o planejamento e 

simulação prévia da edificação, bem como verificação de suas funcionalidades. Segundo 

Santos (2011), o projeto de engenharia é o guia de execução de uma obra, sendo necessário 

que as necessidades do usuário sejam entendidas e transformadas não só na estética como 

também nas condições adequadas de habitação.  

É na fase de projeto que são e devem ser estudadas soluções para uma melhor eficiência 

das edificações, isso em diversos setores presentes no projeto, alguns que muitas vezes 

passam despercebidos por grande parte dos profissionais da área. Um exemplo de solução 
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seria na economia de energia, que pode ser gerada pelo uso de softwares, onde se possa ter 

um estudo prévio da ventilação, ou a correta utilização da iluminação natural dos ambientes, 

ocasionando com isso economia energética. Além desta solução, existem atualmente 

diversos softwares que auxiliam na elaboração de projetos, melhorando os espaços e 

garantindo melhor satisfação do usuário, tanto em relação a parte estética quanto a 

funcionalidade dos mesmos. 

 

3.1. Estudo do caminho do sol 

 

O software Autodesk Revit vem sendo muito utilizado para o estudo da influência da 

iluminação natural nos ambientes, tendo como princípio o planejamento estratégico para a 

redução do consumo energético. Segundo Samsonowicz (2018) com o programa há a 

possibilidade de executar dois tipos de análises de luz solar, sendo a primeira a visualização 

do caminho do sol e a sombra que um terreno ou a própria construção gera durante um 

período, e a segunda, onde se consegue visualizar e quantificar a distribuição e a intensidade 

da radiação solar sobre as superfícies, considerando o sombreamento por objetos como 

vegetação e prédios. A Figura 1 ilustra a utilização de software para a simulação e estudo do 

caminho do sol para, a partir disso, realizar a concepção do projeto considerando as 

condições observadas para o local, visando o melhor aproveitamento de recursos e a 

economia. 

 

Figura 1: Análise do caminho do sol. Fonte: Captura do software Autodesk Revit (2019). 

 

Assim, a ferramenta de análise solar integra o plug-in Insight, e com isso pode-se 

identificar locais para maximizar o ganho solar. Até 90% do impacto ambiental de uma 
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construção vem da energia que ela utiliza durante sua vida útil (SAMSONOWICZ, 2018). 

Assim, é possível reduzir esse impacto usando recursos renováveis, como energia solar.  

Um projeto em que se usa energia já disponível, como o calor e a luz do sol, é conhecido 

como projeto passivo (MCGEE, 2013). Essa estratégia, se usada com eficácia, pode reduzir 

os gastos com aquecimento e ar condicionado e assim, gerar economia. Com base nesta 

análise, projeta-se estrategicamente as aberturas da edificação a fim de aproveitar ao máximo 

a iluminação solar natural, que consequentemente está relacionado ao conceito de 

desenvolvimento sustentável tão discutido atualmente.  

 

3.2. Análise do fluxo de ventilação 

 

A ventilação adequada garante mais saúde aos espaços, já que o fluxo de vento natural 

nos ambientes de convívio é essencial ao ser humano. O desafio está no desenvolvimento de 

projetos com foco na obtenção de saúde, e ao mesmo tempo uma edificação energeticamente 

eficiente, adequando o ambiente através dos recursos disponíveis (UGREEN, 2018).  

Para Amaral e Assis (2016), pesquisas realizadas sobre a ventilação natural são de suma 

importância para que seja possível criar parâmetros normativos adequados, onde possa-se 

prever a ventilação natural na fase de projeto e garantir com isso a obtenção de conforto 

térmico para os usuários. A difusão dessas pesquisas em conjunto com a tradução em uma 

linguagem mais compreensível, poderia ocasionar um conhecimento maior por parte dos 

projetistas e com isso maior utilização. 

Um software destinado para a análise do escoamento do ar em edificações diz respeito ao 

Fluxovento, apresentado na Figura 2.  

  

Figura 2: Estudo de ventilação nos ambientes. Fonte: Captura do software FluxoVentos (2019). 

 

Este, baseia-se na planta baixa simplificada da edificação e gera gráficos com simulação 

de ventilação cruzada, traçando o caminho percorrido pelo ar, auxiliando assim na decisão e 

adequação dos ambientes, podendo com isso torná-los mais saudáveis e possibilitar o 

aproveitamento da ventilação natural (ADITIVO CAD, 2010). 
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3.3. Simulação e adequação do projeto em 3D 

 

Poder visualizar o projeto em três dimensões (3D) durante a etapa de modelagem, sem 

precisar executá-lo, faz muita diferença. Sketchup é um programa de modelagem 3D 

frequentemente usado na área da arquitetura e da engenharia Civil. Pode ser utilizado com 

inúmeras funções, que vão de visualizar o projeto em 3D, podendo com isso ter uma 

visualização mais clara, como para realizar design de interiores e auxiliar na parte de 

decoração a fim de ter o melhor aproveitamento do espaço construído. Com criatividade, 

possibilita a criação de diagramas, plantas humanizadas, imagens conceituais, imagens 

artísticas, perspectiva axonométrica, cortes e fazer desenhos técnicos facilitando tanto na 

modelagem dos volumes quanto na simulação das áreas dos cômodos, tendo a possibilidade 

de realizar análises e adequações ainda no meio digital.  

Segundo a empresa Lev Design (2017) há no mercado diversos programas de modelagem 

3D, como Revit, 3D Max, Maya, Blender e Rhinoceros, entretanto, o Sketchup é o mais 

aceito por ser simples e intuitivo, tendo mais de 30 milhões de usuários no mundo. Dentre 

as vantagens encontradas no programa, pode se destacar a possibilidade de resolução de 

erros, já que podendo visualizar o projeto em 3D, pode-se corrigir erros de projeto, os quais 

muitas vezes podem passar despercebidos somente com plantas 2D e cortes. Permite também 

que a definição do projeto seja mais assertiva, dando forma ao projeto, com mais opções e 

clareza, concretizando a imaginação, pois geralmente é difícil para o cliente entender as 

ideias apenas com plantas técnicas.  

Após o 3D do projeto ser finalizado, existe a possibilidade de renderizar. Na Figura 3, é 

apresentado um exemplo de simulação 3D de um projeto, o qual passou pelos processos de 

modelagem e renderização. 

 

Figura 3: Projeto modelado e renderizado. Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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Segundo a Total Cad (2017), o processo de renderização é como a criação de uma 

fotografia, é um trabalho bastante complexo, mas algo crucial para profissionais que desejam 

se diferenciar no mercado. Após o render final, a imagem gerada ainda pode receber uma 

série de ajustes para que fique ainda mais realista, para isso, utiliza-se softwares para edição 

de imagens como o Photoshop.  

 

3.4. Planejamento e análise integrada das variáveis de projeto 

 

Conforme destacado, o planejamento pode ser considerado um fator fundamental para a 

qualidade e o desempenho das edificações. Uma alternativa que contribui nesse sentido é o 

software Navisworks Manage, da Autodesk. Tendo como base metodológica o conceito de 

Building Information Modeling (BIM), onde obtém-se um modelo integrado que gera 

informações que proporcionam o desenvolvimento de projetos mais assertivos, além da 

possibilidade de verificação de possíveis interferências no projeto. Sendo uma ferramenta 

de análise e planejamento de obras, esta ferramenta BIM traz consigo os benefícios de 

otimização do tempo ao organizar as atividades com base nas diferentes etapas da execução. 

Assim, realizam-se previsões fundamentadas em simulações precisas do desenvolvimento 

dos cronogramas. Na figura 5, está exemplificado o uso da ferramenta de forma 

compartilhada, auxiliando na análise e detecção de interferências de projeto. 

 

 

Figura 5: Análise das disciplinas de projeto. Fonte: Autodesk Navisworks Manage (2019). 

 

Em suma, a tecnologia em estudo é direcionada à análise detalhada de projetos, 

considerando os diversos processos e elementos integrados, sendo aplicável para o estudo e 

a composição de ambientes funcionais. Mediante sua utilização, consegue-se ter um controle 

sobre os resultados dos projetos, centralizando as informações em um modelo único e 

sincronizado, facilitando a tomada de decisão. 
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4. Considerações Finais 

 

Como observado no estudo em questão, atualmente há o desenvolvimento de novas 

ferramentas, as quais tornam possível gerenciar praticamente todos os pontos críticos de um 

projeto, trazendo com isso uma grande transformação no quesito de tecnologia, se 

comparado a poucos anos atrás. Toda essa transformação tecnológica, influencia diretamente 

os profissionais que estão ligados à concepção de projetos, pois é na fase de projeto que as 

decisões mais importantes são tomadas, e poder contar com mecanismos que facilitem isso, 

faz total diferença.  

A tecnologia possibilita uma mudança de perspectiva de todo o setor produtivo. Estar 

atualizado quanto às modernas práticas e ferramentas já não é uma opção, é uma necessidade. 

O uso de softwares e a implementação da automação nos processos é uma tendência em todo 

o mundo, permitindo que as empresas prestadoras de serviços alcancem melhores resultados 

e reduzam os custos operacionais.  

Em todo projeto, para que de fato haja resultados positivos, deve-se ter um planejamento 

detalhado das variáveis, conseguindo com isso o desenvolvimento de projetos mais 

assertivos, com qualidade e desempenho, além da possibilidade de verificação de possíveis 

erros de projeto. Mediante a utilização de forma assertiva, desses recursos, consegue-se um 

grande aumento de produtividade e redução de custos, como a redução de gastos com 

aquecimento e ar condicionado gerando economia por exemplo. Além de tudo gerando 

ambientes funcionais e práticos com melhor aproveitamento do espaço construído, já que 

facilita o entendimento do usuário, pois muitas vezes é difícil para o mesmo compreender 

ideias apenas com plantas técnicas. 
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