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Entre heróis 

 

Esse ano de 2021 foi um ano nebuloso. Parece que uma bruma paira nos meses. Mais de um 

ano de isolamento social e permanecemos, ainda, sobre o efeito da pandemia COVID-19. Que 

façamos deste evento, em 2021, uma homenagem a todos que nos deixaram e um manifesto de nosso 

mais profundo respeito àqueles que ficaram e sofrem pela perda. Façamos de nossa resiliência, nosso 

maior tributo a eles. 

 

Nas palavras do grande mestre Antônio Ludovico Beraldo, como mais uma destas luzes que 

agora nos ilumina a distância, na entrevista que concedeu ao periódico Mix Sustentável, e que por 

duas vezes, trouxe seus conhecimentos para abrilhantar o ENSUS: “que sejamos como os bambus 

alastrantes” para disseminar o conhecimento sobre a sustentabilidade em todos os cantos deste 

imenso Brasil e quiçá nossas descobertas sejam também exemplo para o mundo. 

 

Na resiliência necessária para superar tudo isto, nos deparamos com uma roda gigante. Ora 

são vitórias, ora são perdas. Ora são alegrias. Ora são tristezas e profundo desapontamento.  E assim 

seguimos, esperando que de alguma forma possamos contribuir para a discussão do tema da 

sustentabilidade aplicada em projetos em arquitetura, engenharia, design e áreas afins. 

 

O ENSUS 2021 – IX Encontro de Sustentabilidade em Projeto, pela segunda vez, acontece 

de forma remota.  Persiste, ano após ano, tentando levar a mensagem de que devemos prosseguir na 

defesa daquilo que é bom, daquilo que é justo e em defesa da sustentabilidade. 

 

Neste ano, em função do ritmo frenético que está sendo imposto para aqueles, que mesmo 

em seus home offices, decidiram manter suas atividades acrescidas a todas as outras que despontaram 

com as necessidades de isolamento, os organizadores do ENSUS, em sua nona edição, optaram por 

reduzir o tempo diário em frente as telas dos computadores, e diluíram as atividades em mais 3 dias 

de evento. Desta forma, pode-se manter todas as atividades, mas com menos tempo diário, para evitar 

a sobrecarga virtual e tornar o evento um pouco mais leve. Assim, o IX Encontro de Sustentabilidade 

em Projeto realiza-se nos dias 19, 20, 21 e 28 de Maio de 2021, 04 e 11 de Junho, com extensão de 

seu calendário. Esta mudança ajuda também a transmitir a ideia de que o ENSUS veio para ficar e 

exige um esforço continuo de seus participantes e organizadores, renovado anualmente. 

 

As atividades do ENSUS 2021 terão como evento de abertura, em 19 de maio de 2021, a 

palestra internacional “Personalização em massa via manufatura aditiva” proferida pelo Professor 

Paulo Bártolo, Ph.D, da Universidade de Manchester (Reino Unido), no MACE (Advanced 

Manufacturing at the School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering e pesquisador do 

CIAUD, da Universidade de Lisboa. 

 

Na sequência realiza-se a mesa redonda: “Ecologia Humana: Saúde e Relações Ambientais”, 

com a mediação de Vicente Cerqueira  (UFRJ) e Paulo Cesar Ferroli (UFSC) e como debatedores o 

Dr. Gil Brito – Designer e pesquisador (DIDIN-INT/MCT) -Tema: Produtos para saúde – Design e 

Sustentabilidade; o Dr. Wilder Ferrer – Arquiteto e Professor Adjunto (FAU/UFRJ) - Tema: 

Arquitetura hospitalar; a Dra. Maria Paula Bonatto -Bióloga (Life Science) e Pesquisadora (ESP – 

FIOCRUZ) - Tema: Determinação social da saúde e os desafios para o mundo sustentável. 

EDITORIAL ENSUS 2021 
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Completando o primeiro dia, estão disponibilizadas as apresentações gravadas dos artigos 
em forma oral (playlists do youtube). Estas apresentações serão assíncronas, podendo ser acessadas 
em qualquer momento. Da mesma forma ocorrem as sessões temáticas nos demais dias do evento. 
As melhores apresentações serão discutidas, de forma síncrona, em sessões simultâneas, nos dias 28 
de Maio, 04 e 11 de Junho. 
 

Durante as seções gravadas, estão disponibilizados vídeos surpresa de 5 minutos com 
convidados, contendo imagens de práticas ou pequenas falas sobre os assuntos de interesse na 
discussão da sustentabilidade em projetos. 

 
No segundo dia do evento, 20 de Maio, acontecem duas atividades no período matutino, 

iniciando com a palestra do prof. Ruben Timmers, da Saxion University of Applied Sciences e 
membro do grupo de pesquisa Internacional Water Technolgy, da  Holanda, seguido pelo  II Fórum 
de Biônica e Biomimética, com a coordenação do professor Amilton Arruda da UFPE e palestra da 
Arquiteta e Urbanista Laís Leão para “Construir cidades inclusivas e seguras sob perspectiva de 
gênero: qual o papel de planejadores e gestores? “ 

 
Para o dia 21 de Maio, temos a apresentação de casos em prototipagem por Cláudio Sampaio 

(UEL) e Fernando Reiszel – Engenheiro Biomédico (ESDI/Laboratório de Prototipagem) que na 
sequência integram a mesa redonda “Efeitos da pandemia no desenvolvimento sustentável “ com a 
mediação de Gabriel Cremona – UNISUL e em conjunto com - Luciana Londero Brandli (UPF) e 
Carlo Franzato (UNISINOS). Segue-se, neste mesmo dia a mesa “Embalagens e Certificação 
Ambiental: Fatores e Aspectos Projetuais”, com a mediação de Vicente Cerqueira / UFRJ e 
participação da Dr. Elen Pacheco, Professora/Pesquisadora (Instituto de Macromoléculas – 
Professora Titular (NERDES-IMA/UFRJ) – com o tema a sustentabilidade na obtenção de 
embalagens; da Dra. Andréa Franco, Designer e Professora Associada (DTecnologia-FAU/UFMG), 
com a apresentação: “Ecodesign e o problema do resíduo das embalagens domésticas e, da Dra. 
Giselle Miranda-  Designer e Pesquisadora (Biomanguinhos/FIOCRUZ) com o tema: Repensando o 
Sistema Embalagem para minimizar o impacto ambiental. 

 
No dia 28 de Maio de 2021, após o intervalo de uma semana, o evento prossegue com a 

palestra do Dr. Normando Perazzo Barbosa, “Materiais de Construção Não - Convencionais  – 
Necessidade de Inclusão nos Cursos Universitários” e no dia 04 de Junho, a palestrante  internacional, 
Rute Gomes do CIAUD/ Universidade de Lisboa falará sobre o “Design para a Adaptabilidade: uma 
Perspectiva de Longevidade de Uso”.  

 
O ENSUS 2021 encerra com chave de ouro, com a palestra internacional do Dr. Roberto 

Bologna sobre “Arquitetura Humanitária” – UNIFI, Firenze / Itália, com a mediação da Dra. Luana 
Carbonari. É a conclusão perfeita para o evento onde 154 artigos estarão sendo apresentados e cujas 
versões completas dos artigos, com revisão por pares dupla e cega, integram esses 4 volumes.  
Agradecemos o apoio, a confiança, a perseverança e a participação de todos. Nos vemos em 2022, 
quem sabe, presencialmente e tomando um bom café! 
 
 Paulo Cesar Ferroli e Lisiane Ilha Librelotto 
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Título e Autores Páginas 

Aplicação de resíduos da construção civil em pavimentação. Ana Carolina Reis Lozovey. 

UFSC 
9-16 

Corredores azuis e verdes: o caso do Arroio Marrecão – Garibaldi/ RS. Alessander Girotto 

Ribas e Márcia Azevedo de Lima. UNISINOS 
17-27 

Qualitative analysis, with the QGIS software, of a suitable location for the implementation 

of a wind and solar farm in the Sahara desert, African continent. Laise Novellino Nunes 

de Souza, Augusto Eduardo Miranda Pinto e Jader Lugon Junior. IFF 

28-39 

Economia Circular Aplicada aos Resíduos da Construção Civil: revisão de literatura. 

Beatriz Leão Evangelista de Lara, Eloísa Dezen-Kempter e Carmenlucia Santos Giordano 

Penteado. UNICAMP 

40-51 

Análise do decaimento de eficiência em painéis fotovoltaicos: estudo de caso em uma 

edificação residencial de energia positiva. Veronica Martins Gnecco, Artur Martins 

Kamimura, Emeli Lalesca Aparecida da Guarda, Michele Fossati, Martin Ordenes 

Mizgier. UFSC 

52-62 

Esponja Urbana – Canal de extravasamento do Rio dos Sinos. Bruna Luz Dias, Márcia 

Azevedo de Lima. UNISINOS/RS 
63-73 

A influência dos espaços verdes na habitação do idoso: uma revisão integrativa de 

literatura. Camila Bez Batti e Vanessa Casarin. UFSC 
74-84 

A acessibilidade em ambientes urbanos brasileiros como contribuição para a qualidade de 

vida dos idosos: uma revisão. Mariana Bunn Souza, Alina Gonçalves Santiago e Vanessa 

Casarin   UFSC 

85-96 

Estudo de concreto leve com adição da sílica da cinza da casca de arroz. Eric Renã Zavitzki 

Schimanowski, Gabrielli Tápia de Oliveirad e Diorges Carlos Lopes. UNIJUÍ 
97-108 

Isolamento térmico em placas de concreto produzido com agregado leve. Gabrielli Tápia 

de Oliveira, Eric Renã Zavitzki Schimanowski, Tenile Rieger Piovesan, Diorges Carlos 

Lopes. UNIJUÍ 

109-119 

Resíduos de argamassas aplicadas na construção civil. Ana Carolina Reis Lozovey. UFSC 120-128 

Impactos ambientais no canteiro de obras do empreendimento Brava Hills, em Balneário 

Camboriú – SC. André Carlos Barilli, Tamily Roedel, Amanda Reis, Janine Regina Baron. 

UNIFEBE 

129-140 

Comparação entre estruturas de concreto tradicionais e industrializadas: análise do ciclo 

de vida e vantagens ambientais do uso de pré-moldados. Lucas Cebeu, Tamily Roedel, 

Janine Regina Baron e Amanda Reis. UNIFEBE 

141-152 

Regularização de construções e propriedades em áreas urbanas consolidadas por 

diagnóstico socioambiental em Brusque – SC. Jaciara Galliani, Tamily Roedel. UNIFEBE 
153-165 

Concretos produzidos com a substituição parcial dos agregados naturais por agregados 

reciclados de resíduos de artefatos de concreto de uma fábrica de Barra do Garças, Mato 

Grosso, Brasil. Caike Almeida Vilas Novas, Cristopher Antonio Martins de Moura. 

UFMT 

166-177 

Estudo de Energia Fotovoltaica para uma Cidade Inteligente. Isabel Jacobs e Jorge Luis 

Palacios Felix. UFFS 
178-188 

Influência do assentamento com única e dupla camada de placas cerâmicas na resistência 

à tração de aderência.. Iago Sartor, César Augusto Trevisol, Aline Savi, Elaine Antunes e 

Helena Maccarini. UNESC 

189-201 

Phoenix resort: a concepção de uma arquitetura contemporânea somada a uma perspectiva 

histórica. Arthur Silva Bezerra, Daniel Henrique da Silva Torres, Rogério Henrique Vieira 

Amorim Gato, Franciany Prudente França Lopes. UNIT 

202-213 

Uma análise da gestão integrada e participativa da Unidade de Conservação (UC) do 

Parque Estadual do Rio Vermelho – PAERVE – e o alcance dos seus principais objetivos 

estatutários. Jose Ricardo Tavares e Rogério Santos da Costa. UNISUL 

214-231 

Análise crítica da implantação da certificação LEED em edificações comerciais no estado 

de Pernambuco. Estephannie Andrade e Fabia Andrade. UNIFAVIP 
232-244 

SUMÁRIO – ANAIS VOLUME I 
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Arquitetura social: aspectos de projeto e desenho para desconstrução que contribuem para 

a busca da sustentabilidade de HIS na cidade de Criciúma-SC. Vitória Sena Martins, Luiz 

Henrique Maccarini Vefago, Humberto Almansa Carvalho e Candida Pasini Pizzoni. 

ESUCRI 

245-256 

Smart city como ação determinante ao desenvolvimento do urbanismo sustentável. Carina 

Folena Cardoso Paes, Pedro Henrique Gonçalves, Clarissa Sartori Ziebell. UFG e UFRGS 
257-268 

Proposta de classificação de mobiliários para acampamentos temporários planejados. 

Nadieli de Araujo, Lisiane Ilha Librelotto, Paulo César Machado Ferroli, Luana Toralles 

Carbonari e Thais Nolio Santa Cruz. UFSC 

269-287 

Sustentabilidade na produção recente de habitação de interesse social. Lara Dias e Silvia 

Pina. UNICAMP 
288-299 

Certificação Ambiental para Habitações Sustentáveis: Case Selo Casa Azul + CAIXA no 

Município de Teófilo Otoni - MG. Dayanne Caldeira Martins, Iara Ferreira de Rezende 

Costa e Alcino de Oliveira Costa Neto. UFVJM 

300-311 

Soluções sustentáveis para projetos urbanísticos. Adeildo Barbosa Júnior. UFPE 312-323 

Refuncionalização de edificações e projeto participativo: o que isso tem a ver com 

sustentabilidade? Estudo de caso a partir do Terminal de Integração do Saco dos Limões, 

Florianópolis/SC. Natália Sagaz, Nadine Martignago Saleh, João Vitor Salvan. UFSC 

324-335 

Proposta de dimensionamento de reservatório de águas cinzas e pluviais para uma 

residência unifamiliar em Teófilo Otoni/MG. João Victor Ferreira de Farias, Iara Ferreira 

de Rezende Costa, Alcino de Oliveira Costa Neto. UFVJM 

336-346 

A arquitetura escolar sob a ótica do autismo: uma reflexão sobre a percepção visual. 

Juliana Christiny Mello da Silva, Sylvia Meimaridou Rola e Paula de Castro Brasil. UFRJ, 

UNILASALLE 

347-358 

Design de fachadas e microclima: esquemas visuais para projeto de edificações verticais. 

Chrystianne Goulart Ivanóski, UFSC 
359-369 

Análise de reciclabilidade de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos pós consumo na 

região metropolitana de porto alegre – RS. Andressa Soares Barroso, Joice Pinho Maciel 

e Carlos Aberto Mendes Moraes. UNISINOS, MovEU 

370-381 

O potencial das bibliotecas de materiais para o ensino de Design, Arquitetura e Urbanismo. 

Allan dos Santos de Menezes, Alexia de Alcantara Doria, Amanda Harumi Matsuo, Ana 

Clara Matta Verpa, Cyntia Santos Malaguti de Sousa, Henrique Mendes Rodrigues, Tiago 

Souto Schützer e Tomás Queiroz Ferreira Barata. USP 

382-391 

Ambiente Virtual de Comunicação Colaborativa: Proposta de Gestão Urbana para Cidades 

Inovadoras Sustentáveis. Marisa Araújo Carvalho, Chrystianne Goulart Ivanóski.UFSC 
392-403 

Projeto de casas sustentáveis com estrutura de madeira: Ligação entre os conceitos de 

Shape Grammar e Sustentabilidade. Raquel Tonzar Chaves. Mackenzie 
404-415 

Utilização e aproveitamento do recurso hídrico no canteiro de obras. Gabrieli Guterres de 

Jesus, Daniel Henrique Hartmann, Douglas Zambra. UNIJUÍ 
416-425 

Coordenação modular para abrigos emergenciais: A proposta de um sistema construtivo 

utilizando bambu. Heloisa Helena Bataier, Lara Galdeano Petini, Jorge Daniel de Melo 

Moura. UEL 

426-439 

Projeto piloto para construção de uma estrutura de pergolado com tubos de papelão. 

Nathalia Schimidt Dias, Gerusa de Cássia Salado. UNICAMP 
440-450 

Sistematização de dados para a catalogação de acampamentos planejados - Plataforma 

Infrashelter. Thais Nolio Santa Cruz, Lisiane Ilha Librelotto, Luana Toralles Carbonari, 

Nadieli de Araujo. UFSC 

451-469 

Avaliação do desempenho energético nas etapas iniciais de um processo BIM de um 

projeto público padronizado. Marina Espíndola Amorim, Rafael Takeshi Hayashi 

Feuerharmel e Ana Lígia Papst de Abreu. IFSC 

470-481 

Proposta de uma Planta Residencial em Capelinha/MG sob os Aspectos de Conforto 

Térmico. Gustavo Ferreira Coelho, Jayne Francielle Santana Gurgel, Stéffany Carolina 

Rocha Xavier, Iara Ferreira de Rezende Costa e Alcino de Oliveira Costa Neto. UFVJM 

482-493 

Construção sustentável: contribuições do gerenciamento integrado de projetos.  494-506 
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Aplicação de resíduos da construção civil em pavimentação 

 

 

Application of construction waste in paving 

 

 

Ana Carolina Reis Lozovey, M.Sc, Universidade Federal de Santa Catarina. 

ana.loz@terra.com.br 

Nágilla Huerb de Azevedo, Dra, Universidade Federal de Santa Catarina. 

nagillaazevedo@hotmail.com 

 
 

Resumo 

Diversas são as fontes geradoras de resíduos na indústria da construção civil: a baixa qualidade dos 
serviços prestados pela mão de obra desqualificada e parte dos trabalhos ainda artesanais no setor 
da construção como grandes causadores para origem das perdas de materiais. Estes materiais saem 
das obras em forma de entulho e contribuem no volume de resíduos gerados, surgindo à 
problemática relacionada com a minimização do impacto gerado pelos resíduos de construção e 
demolição. Este trabalho tem como objetivo uma avaliação da viabilidade da utilização destes 
resíduos como material para infraestrutura de transportes, reduzindo a quantidade de material 
granular natural empregada. A metodologia deste estudo envolve a prevenção de resíduos na fonte, 
identificando os pontos críticos, e discorre sobre o uso dos resíduos de construção e demolição 
(RCD) gerados. Os resultados incentivam o uso dos resíduos como pavimentação, possibilitando a 
sua reutilização. 

 

Palavras-chave: Resíduos; Pavimentação; Gestão ambiental. 
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Abstract 

There are several sources that generate waste in the construction industry: the low quality of 

services provided by unskilled labor and part of the work still handicapped in the construction 

sector as major causes for the origin of material losses. These materials leave the works in the 

form of rubble and contribute to the volume of waste generated, resulting in problems related to 

minimizing the impact generated by construction and demolition waste. This work aims to evaluate 

the feasibility of using these wastes as material for transport infrastructure, reducing the amount of 

natural granular material used. The methodology of this study involves the prevention of residues 

at the source, identifying the critical points, and discusses the use of construction and demolition 

waste (RCD) generated. The results encourage the use of waste as paving, enabling its reuse. 

 

Keywords: Waste; Paving; Environmental management. 
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1. Introdução 

 

A Resolução CONAMA no 307 de 05 de junho de 2002, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente classifica os Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e estabelece a 
destinação adequada de RCD de acordo com as suas classes. Para os geradores, o objetivo 
principal é a não geração de resíduos e, posteriormente, a redução, a reutilização, a 
reciclagem e a destinação final. E define o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil como instrumento para a implementação da gestão dos RCC, o qual 
deve incorporar o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
e os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

A Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e 
Demolição – ABRECON define RCD ou entulho como um conjunto de fragmentos ou 
restos de tijolo, concreto, argamassa, aço, madeira, etc., provenientes do desperdício na 
construção, reforma e/ou demolição de estruturas, como prédios, residências e pontes. 

Durante a construção, observa-se um maior volume de resíduos nas etapas de 
estrutura e alvenaria, com predominância de areias, argamassa, concreto e tijolos. Já as 
construções em fase de acabamento, apresentam menor volume de resíduos, porém, maior 
diversidade, como cerâmica, aço, plástico, vidros, gesso, etc. De modo geral, obras de 
demolição geram um maior volume de RCD, e nas obras de reforma esse volume é 
significativamente menor (OLIVEIRA et al, 2007). 

Estudos têm indicado o uso de RCD como material em camadas bases, sub-bases e 
reforços do subleito de pavimento, reduzindo a quantidade de material granular natural 
empregada. De acordo com Sobrinho (2009), o aproveitamento de RCD como agregados 
para infraestrutura apresenta vantagens como a simplicidade dos processos de execução do 
pavimento, a utilização de vários materiais reciclados, a possível redução de custos de 
pavimentação. 

 

1.1. Objetivos 

O objetivo principal desta pesquisa é avaliar a da viabilidade da utilização de 
resíduos de construção e demolição em camadas de bases, sub-bases e reforços do subleito 
de pavimento.  
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2. Resíduos de obras da construção civil  

 

A legislação responsável pela regulamentação da gestão dos resíduos da construção 
no Brasil é a Resolução CONAMA no 307 de 05 de junho de 2002, do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil, objetivando disciplinar as ações necessárias de forma a 
minimizar os impactos ambientais.  

A Resolução CONAMA n° 307, alterada pelas Resoluções CONAMA no 348 e no 
431 classifica os RCD de Classe A como resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados, tais como:  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 
obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;  

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.), argamassa e concreto;  

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 
concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

A Resolução 307 do CONAMA define reutilização do resíduo como o processo de 
reaplicação deste sem a sua transformação, enquanto reciclagem é definida como o 
processo de reaproveitamento do resíduo após o mesmo ter sido submetido à 
transformação. Observa-se que a Resolução não especifica formas de reciclagem ou 
reutilização para cada tipo de resíduo. Porém, são sugestões para a destinação final dos 
componentes de obras: material de aterro de estradas, agregado para produção de concreto 
asfáltico, meio-fio, material de enchimento e blocos de vedação. 

A norma brasileira ABNT NBR 15115 estabelece os critérios para execução de 
camadas de reforço do subleito, sub-base e base de pavimentos, bem como camada de 
revestimento primário, com agregado reciclado de resíduo sólido da construção civil em 
obras de pavimentação; e a ABNT NBR 15116 estabelece os requisitos para o emprego de 
agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil. 

 

2.1. Prevenção de resíduos na fonte e identificação de pontos críticos no processo 

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) propõe modelo 
de gerenciamento ambiental de resíduos. Torna-se mais vantajosa a minimização de 
recursos na fonte, através de técnicas sustentáveis utilizadas em obra, visando à redução e 
eliminação de resíduos, do que o tratamento de um resíduo não reduzido. A Figura 1 
mostra o modelo proposto pela CETESB. 
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Figura 1. Modelo de gerenciamento ambiental dos resíduos. 

Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB (2005). 

Para avaliar o nível de impacto causado ao meio ambiente pela disposição de RCD, 
Peng et al realizaram uma  avaliação em forma de hierarquia da disposição de resíduos. 
Leite (2011) ilustrou a hierarquização da disposição de resíduos de construção e 
demolição, conforme mostra a Figura 2. Em ordem do menor impacto para o maior, tem-
se: a redução da geração de resíduos, considerada a alternativa mais eficaz para a 
diminuição do impacto ambiental, bem como a melhor alternativa do ponto de vista 
econômico; a reutilização dos resíduos, ou seja, a movimentação de materiais de uma 
aplicação para outra, em que se utiliza o mínimo de processamento e energia; a reciclagem 
dos resíduos e transformação destes em novos produtos; a compostagem, que consiste 
basicamente na transformação da parte orgânica em húmus para o tratamento do solo; a 
incineração, quando operacionalizado cuidadosamente, pode-se extrair energia dos 
materiais sem gerar substâncias tóxicas; e o aterramento como técnica adotada quando não 
há mais o que se aproveitar dos resíduos (LEITE, 2001). 

 

 

Figura 2. Hierarquização da disposição de resíduos de construção e demolição. 

Fonte: LEITE (2001). 
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2.2. Levantamentos e soluções apontadas 

 

Foram realizados levantamentos em obras de construção civil no município de 
Florianópolis-SC. Notou-se ausência de um projeto de canteiro, percebeu-se a necessidade 
de melhor organização/disposição dos materiais. Também foram identificadas perdas por 
transporte de areia na rampa de acesso, onde os materiais ficam armazenados, baias 
insuficientes, havendo material fora destas, distâncias de transporte de materiais e que 
poderiam ser reduzidas, e remoções pela falta de compatibilidade entre projetos 
executivos. A Tabela 1 apresenta as opções para prevenção de resíduos.   

 

Tabela 1. Prevenção de resíduos. 

Lista de opções sugeridas Justificativas e comentários  

Curso para operários 
Minimização de desperdício e organização 
(limpeza) da obra 

Projeto e aplicação no canteiro 
de obras 

Redução de distâncias percorridas, com maior 
produtividade e diminuição de energia, tempo 
e resíduos gerados 

Substituição de equipamentos 
denegridos 

Diminuição os resíduos de transporte da obra 

Desenvolvimento de baias para 
resíduos 

Segregando as diversas classes de resíduos 
encontradas em obra, para uma reutilização 

Aquisição de moedor para 
resíduos 

Moer os resíduos de concretos, argamassas e 
alvenarias, reutilizando em pavimentação  

Envio para aterros  Eliminação de resíduos para áreas externas 

 

Trabalhar as soluções propostas é uma forma de minimizar os resíduos gerados e 
desperdício de materiais, além de ser um desafio tecnológico para reaproveitamento de 
resíduos gerados, reuso de água, reduzindo consumo de materiais, desperdícios. A 
realização de palestras informativas que provoquem conscientização e colaboração dos 
funcionários operários, partes fundamentais no gerenciamento de resíduos, é solução para 
redução de resíduos que pode ser adotada para todas as etapas de uma obra. Programas de 
conscientização e incentivo, onde os funcionários possam identificar os resíduos gerados 
por equipes/atividades distintas na própria obra, e colaborar com propostas de soluções de 
controle da produção de resíduos, adotando boas práticas no canteiro, também podem ser 
adotados. 

Ensaios de laboratório podem auxiliar no reaproveitamento de concretos, 
argamassas e grautes, que sejam resíduos de assentamento de blocos cerâmicos (tijolos). 
Equipamentos que façam a moagem de resíduos podem ser empregados na própria obra, 
podendo gerar materiais aplicáveis para enchimento, produção de blocos intertravados de 
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concreto (paver) no próprio canteiro de obra para pavimentação da calçada da edificação, 
áreas de lazer, demais. 

Até 2012, a cidade do Rio de Janeiro possuía dois aterros, o Aterro de Gramacho e o 
Aterro de Gericinó. Até o encerramento do Aterro de Gramacho, os RCD eram depositados 
na Área de Transbordo e Triagem (ATT) das Missões e reaproveitados na pavimentação 
das pistas e praças de operação do aterro, no recobrimento dos resíduos dispostos, no 
nivelamento e na conservação de suas vias de acesso. (FERREIRA; MOREIRA, 2013). 

 Fujii e Camapum de Carvalho (2011) estudaram as propriedades de resíduos de 
construção e demolição. Os autores analisaram a viabilidade técnica e propriedades de um 
solo tropical misturado aos resíduos de construção passantes na peneira #4, e com base nos 
ensaios de laboratório concluíram que os resíduos melhoraram a resistência mecânica do 
solo avaliado. Os resultados obtidos nos estudos indicaram o emprego dos resíduos de 
construção e demolição na pavimentação para baixo volume de tráfego. 

Em seus estudos, Purificação (2009) e Wattanasiriwech, Saiton, Wattanasiriwech 
(2009) confeccionaram blocos de pavimentação (pavers) de concreto com substituição 
parcial do cimento por RPP. Foi observado um aumento da plasticidade das misturas com 
o aumento do teor de resíduos, entretanto, também foi observada queda da resistência 
mecânica. Aos 7 e 28 dias, as misturas contendo 20% igualaram-se a estes, apresentando 
uma redução de 8% na resistência à compressão em relação à referência, para ambas as 
idades.  

Pesquisas de Wang e Tian (2009) comprovaram que grandes proporções de 
substituição de cimento por resíduos, em argamassas, apresentaram maiores absorção de 
água. Penteado, Carvalho e Lintz (2016) estudaram a substituição de cimetno em blocos de 
pavimentação por resíduos. Conforme esperado, os autores observaram em seus estudos 
um aumento de absorção de água nos maiores percentuais substituição do cimento. Apesar 
do aumento da absorção de água, os pesquisadores afiraram que a durabilidade do material 
não foi comprometida. 

Os resultados obtidos nas pesquisas e nos levantamentos apontam de forma positiva 
o uso dos resíduos como pavimentação, possibilitando a reutilização dos mesmos.  
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3. Considerações finais 

 

Com os levantamentos e análises conclui-se que são imprescindíveis estudos que 
indiquem alternativas para uso de RCD, quer seja em nível de prevenção, reutilização, 
reciclagem, processamento.  

Neste trabalho foi avaliada previamente a viabilidade da utilização dos resíduos de 
construção e demolição em camadas de bases, sub-bases e reforços do subleito de 
pavimento. 

O uso destes resíduos como material para infraestrutura de transportes, possibilitando 
a reutilização dos mesmos e reduz a quantidade de material granular natural empregada. 
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Resumo 

A ecologia urbana vem ganhando força nos últimos anos, abrindo caminhos para que se 

compreenda melhor a interação entre a natureza e as pessoas. Neste sentido, a importância da 

infraestrutura verde, com espaços multifuncionais conectados por corredores azuis e verdes, que 

são as interconexões necessárias para que haja sustentabilidade da paisagem, as quais mantém ou 

restabelecem os fluxos da biodiversidade e das águas. Assim, este artigo busca ampliar o debate 

sobre a aplicabilidade e a importância dos corredores azuis e verdes em contextos consolidados. 

Para isso, adota como objeto de estudo trecho do Arroio Marrecão, localizado na zona urbana de 

Garibaldi/ RS. Foram feitos levantamentos de dados e levantamentos físicos, além de aplicação de 

questionários aos moradores. Concluindo, este artigo pretende contribuir para o debate de soluções 

de desenho urbano que visem construir resiliência nas cidades diante do enfrentamento necessário 

às mudanças climáticas e, assim, contribuir para a produção de cidades inclusivas, resilientes, 

sustentáveis e saudáveis. 

Palavras-chave: Infraestrutura verde; corredores azuis e verdes; cidades sustentáveis. 

 

Abstract 

Urban ecology has been gaining strength in recent years, paving the way for a better 

understanding of the interaction between nature and people. In this sense, the importance of green 

infrastructure, with multifunctional spaces connected by blue and green corridors, which are the 

necessary interconnections for the sustainability of the landscape, which maintain or restore the 

flows of biodiversity and water. Thus, this article seeks to broaden the debate on the applicability 

and importance of blue and green corridors in consolidated contexts. To this end, it adopts as an 

object of study a stretch of Arroio Marrecão, located in the urban area of Garibaldi/ RS. Data and 

physical surveys were carried out, in addition to the application of questionnaires to residents. In 

conclusion, this article aims to contribute to the debate on urban design solutions that aim to build 

resilience in cities in the face of the necessary confrontation with climate change and, thus, 

contribute to the production of inclusive, resilient, sustainable and healthy cities. 

Keywords: Green infrastructure; Blue and green corridors; Sustainable cities. 
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1. Introdução 

 

A ecologia urbana vem ganhando força nos últimos anos, abrindo caminhos para que se 

compreenda melhor a interação entre a natureza e as pessoas (HERZOG, 2013). Neste 

sentido, a infraestrutura verde, também chamada de infraestrutura ecológica, é um conceito 

que tem evoluído rapidamente e se tornado mais abrangente. É fundamentada nos 

conhecimentos da ecologia da paisagem e da ecologia urbana e compreende a cidade como 

um complexo sistema socioecológico, por meio de uma visão sistêmica. A autora afirma 

que nossa qualidade de vida depende da qualidade da nossa relação com a natureza, de 

como percebemos sua importância e de como convivemos com ela. 

Herzog (2013) argumenta que a infraestrutura verde é uma rede ecológica urbana que 

reestrutura a paisagem, mimetiza os processos naturais de modo a manter e restaurar as 

funções do ecossistema urbano, oferecendo serviços ecossistêmicos no local, tais como: 

redução das emissões de GEE, prevenção de enchentes e deslizamentos, amenização das 

ilhas de calor, redução do consumo de energia, produção de alimentos, melhoria da saúde 

física e mental das pessoas, aumento e melhoria da biodiversidade, entre outros. Essa 

infraestrutura tem como meta tornar os ambientes urbanos mais sustentáveis e resilientes 

por meio da interação cotidiana das pessoas com a natureza em espaços onde ambas 

tenham prioridade (HERZOG, 2013; FARR, 2013). 

Ainda, a infraestrutura verde objetiva mimetizar a paisagem natural, para que os fluxos 

hídricos sejam reconectados por meio da ‘renaturalização’ dos corpos d’água canalizados e 

escondidos, por exemplo. A água deve ser infiltrada no local com desconexão das áreas 

impermeáveis, detenção temporária do escoamento superficial e retenção em prazos mais 

longos, quando necessário. O objetivo é evitar o escoamento superficial, retardando ao 

máximo a entrada no sistema de macrodrenagem para não o sobrecarregar e, assim, evitar 

enchentes e inundações (HERZOG, 2013). 

Em complemento, a autora argumenta sobre a importância de planejar, projetar e 

manejar construções e infraestruturas novas e existentes, de modo a transformá-las em 

espaços multifuncionais que fazem parte de uma rede interligada de fragmentos vegetados 

e permeáveis, conectados por corredores azuis e verdes, nos quais a biodiversidade protege 

e melhora a qualidade das águas. Corredores azuis e verdes são as interconexões 

necessárias para que haja sustentabilidade da paisagem, as quais mantém ou restabelecem 

os fluxos das águas, da biodiversidade vegetal e animal. 

Além dos benefícios ambientais apontados, o fomento à interação cotidiana com a 

natureza pode ser atrativo e motivador para o uso desses espaços pelos moradores, o que 

pode influenciar na qualidade das relações de vizinhança e da interação social. Os 

corredores azuis e verdes podem desempenhar um importante papel em propiciar e 

incentivar a apropriação coletiva, afetando positivamente o sentido de comunidade, formas 

de gerenciamento e manutenção. Destaca-se ainda que as características do entorno, tais 

como tipos de uso, densidade e oferta de atividades também podem influenciar a 

intensidade de uso (GEHL, 2017). Ainda, estudos mostram que os indivíduos que possuem 

maior contato físico com os recursos naturais tendem a apresentar atitudes e 

comportamentos mais positivos em relação a sua manutenção e conservação (BOCHI, 

2013; SANTOS, 2012). 
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Com base no exposto, percebe-se que o conceito de infraestrutura verde se alinha aos 

objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 (ONU, 2021), especialmente os 

objetivos 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis e o 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do 

clima e seus impactos. Assim, destaca-se a importância e urgência de buscar soluções, 

através do desenho urbano, mais adequadas para nossas cidades. Nesse sentido, este artigo 

busca ampliar o debate sobre a aplicabilidade e a importância dos corredores azuis e verdes 

em contextos consolidados, levando em consideração a percepção dos usuários.  

 

2. Metodologia 

 

Para atingir os objetivos do trabalho, adota-se como objeto de estudo trecho do Arroio 

Marrecão, localizado na zona urbana de Garibaldi/ RS, que foi tema de trabalho de 

conclusão de curso de Arquitetura e Urbanismo. Inicialmente foram feitos levantamentos 

de dados e levantamentos físicos da área e entorno/ cidade, para identificar os problemas e 

potencialidades, assim como traçar as diretrizes de projeto. Também foram aplicados 100 

questionários via online (Google Forms), no período de agosto/ 2020, para identificar as 

percepções dos moradores e usuários da cidade em relação ao arroio Marrecão. Abaixo, 

síntese das respostas das questões sobre motivos para abertura ou não do arroio nos trechos 

canalizados e das potencialidades do ‘corredor azul e verde’ (Figura 1). 

  

Figura 1: Síntese das respostas sobre abertura ou não do arroio. Fonte: primeiro autor 

 

Os resultados dos questionários evidenciam que parte da população que resiste à 

abertura dos trechos canalizados do arroio se refere ao mau odor das águas e seu estado 

poluído. Assim, a remediação deste problema poderia ser a chave da aceitação da 

descanalização. Existe um percentual grande de moradores que concordam com 

descanalização e enxergam o arroio Marrecão como importante potencial para a cidade, 

manifestando memória afetiva. Ainda, os respondentes ressaltaram a potencialidade da 

área para a criação de espaços de eventos, lazer e convívio social, esportes, percursos de 

caminhada e ciclovia, assim como a revitalização das duas praças que estão junto ao arroio.  

 

2.1 Arroio Marrecão – Garibaldi/ RS 

 

Garibaldi é um município pertencente à região metropolitana da Serra Gaúcha e se 

localiza a aproximadamente 110 km da capital Porto Alegre (Figura 2). Segundo 

estimativa do IBGE, em 2020 possui 35.440 habitantes, área de 169,20 km² e densidade de 
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198,7 hab/km². Tem IDH (Índice de Desenvolvimento Humano da ONU) em 2010 de 

0,786 , que é o 6º no RS e 87º no Brasil (GARIBALDI, 2021). É um município com 

diversidade econômica e cultural, rico de história e memória, detentor do título de Terra do 

Champagne e conhecido internacionalmente por suas vinícolas. 

 

Figura 2: Localização do município de Garibaldi/ RS. Fonte: primeiro autor. 

 

O Arroio Marrecão se destaca como o mais importante recurso hídrico de Garibaldi, 

para a vitalidade e desenvolvimento da mesma. Responsável por cerca de 30% do volume 

de águas distribuídas para consumo humano em sua barragem (o que corresponde a quase 

total distribuição para o centro urbano da cidade), é também o principal meio de drenagem 

de água pluvial urbana (GARIBALDI, 2012; GARIBALDI, 2008). Apesar disso, o 

Marrecão foi canalizado em muitos trechos na zona urbana da cidade e vem saturando com 

o passar dos anos, recebendo esgoto sem tratamento de edificações próximas e sofrendo 

com o processo de urbanização. Seu estado atual apresenta águas com coloração escura e 

mau odor. Segundo Bochi (2013), no Brasil, a maioria dos rios e arroios urbanos é 

utilizada como parte integrante da rede de coleta de esgoto sanitário e, por isso, são 

canalizados. 

A oclusão que a canalização causa ao arroio esconde a agressividade que está sendo 

causada a ele e, por isso, gera uma transformação ideológica do arroio em esgoto, agravada 

pelo fato de que as novas gerações sequer conhecem sua existência na área urbana. De 

acordo com Lammers & Day (2018), essas técnicas podem reduzir o risco de inundação 

local, mas elas na verdade pioram as inundações a jusante. Além disso, criam uma 

sensação artificial de segurança, encorajando mais desenvolvimento em várzeas e 

colocando mais pessoas e bens em risco. 

 

Figura 2: Situação atual do arroio Marrecão. Fonte: primeiro autor. 
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Em síntese, o arroio Marrecão nasce e se desenvolve no centro urbano consolidado, com 

usos mistos nas vias mais centrais e predominância residencial no restante da cidade. A 

topografia define a ocupação do solo, sendo os pontos periféricos de maior altitude e 

possuindo assim a menor densidade de edificações, onde por sua vez conserva as maiores 

taxas de massa vegetada (GARIBALDI, 2012). A hierarquia viária reforça a importância 

do arroio Marrecão que possui as principais vias em seu entorno. Pontos atratores de 

turismo também o acompanham e a sua disposição diagonal no traçado urbano potencializa 

seu poder de atratividade. Por compor a cota mais baixa da área central, o arroio tem suas 

cheias com possibilidade de alagamento, entretanto, seu entorno ainda possui lotes sem 

ocupação, sendo assim possíveis locais amortizadores de cheias. Outro ponto a ser 

considerado é o viés econômico da cidade, muito voltada para o setor terciário de turismo e 

uma nova preocupação com a relação dos moradores e visitantes para com a cidade.  

 

3. O projeto de requalificação e ressignificação 

 

O diagnóstico da área identificou trechos do arroio com características diferentes que 

necessitariam de tratamentos diferenciados e, assim, foram propostos 3 setores (Figura 3).  

 

Figura 3: Setores e Programa proposto. Fonte: primeiro autor. 

 

Os três setores são tratados como um percurso integrado e contínuo que acompanha o 

arroio, formando um parque linear, com trajeto multifuncional que atua como um sistema 

interligado, recuperando a importância do recurso hídrico. A conexão ocorre através de 

percursos que priorizam o transporte ativo, com trechos de via compartilhada, implantação 

de ciclovia integrada à rota de cicloturismo existente, além de tratamento adequado das 

calçadas dentro da área de intervenção. O percurso também se conecta ao Tim-tim, 

transporte turístico existente. São propostas diretrizes verdes, referentes à infraestrutura 

verde; diretrizes azuis, referentes ao arroio Marrecão e infraestrutura azul e diretrizes 

vermelhas, referentes à funcionalidade dos espaços. Os usos e atividades propostos 

atendem as demandas dos usuários, apontadas nos questionários. 
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No setor 1 (Figura 4) – Rio do Piquenique e Rio Zen, o foco está na requalificação das 

margens do arroio, com medidas de remediação da qualidade das águas e criação de novos 

usos e atividades. São propostos espaços de lazer e convívio social, tais como praças e 

locais para foodtruck, espaço esportivo, Jardim do Mel, além de trecho de via 

compartilhada (Av. Independência) e atrativos gastronômicos, incluindo a Travessia 

Ecológica e o Ecocine Vinícola Garibaldi.  

 

 

Figuras 4: Setor I - Rio do Piquenique e Rio Zen - – Implantação e croqui. Fonte: primeiro autor. 

 

No setor 2 (Figura 5) – Praça pelo Arroio, o foco está na descanalização de partes do 

arroio e na diversidade de usos e atividades. Como medidas efetivas estão: espaços de 

lazer, estar e convívio social, praças, trecho de via conectora e atrativos gastronômicos. 

São propostos espaço de café com mirante, praça infantil, espaço de leitura e espaço Zen, 

requalificação da Praça Giuseppe Garibaldi, nova praça de eventos, além de trecho de via 

compartilhada (Rua João Pessoa). 
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Figura 5: Setor II – A Praça pelo rio – Implantação e croquis. Fonte: primeiro autor. 

 

No setor 3 (Figura 6 abaixo) – Rio da Cascatinha, o foco está na requalificação das 

margens do arroio, com medidas de remediação da qualidade das águas e criação de novos 

usos e atividaes. Como medidas efetivas estão: espaços para educação ambiental (Casa do 

Conhecimento), museus (Casa do Ferreiro e Casa da Roda D’Água), Praça do Arco-íris, 

espaço de café e estar. A ciclovia proposta se integra à rota de cicloturismo existente, 

promovendo assim a oportunidade de continuidade do passeio ciclístico também pela parte 

rural da cidade. 

A ideia é destacar que a introdução de infraestrutura verde em áreas urbanizadas não 

somente pode melhorar a qualidade das águas, mas também reduzir os efeitos negativos da 

urbanização e mudanças climáticas. Ainda, espaços atrativos para os moradores podem 

aproximar as pessoas da natureza e trazer benefícios ambientais, sociais e econômicos. 

Segundo Herzog (2013), planejamentos sistêmicos e projetos integrados, baseados em 

conhecimentos científicos, são capazes de evitar e mitigar enchentes, deslizamentos, ilhas 

de calor e outros impactos previsíveis ao se considerarem diversos cenários futuros. 
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Figura 6: Setor III – Rio da Cascatinha – Implantação e croquis. Fonte: primeiro autor. 

 

Assim, o objeto de estudo evidenciou a importância do diagnóstico preciso e das 

soluções de desenho urbano adequadas por tratar-se de contexto consolidado. A 

continuidade do corredor azul e verde que acompanha o arroio nem sempre é possível de 

forma linear e, portanto, o percurso deve ser pensado como uma costura urbana, 

envolvendo o sistema viário existente, através de medidas que priorizem o transporte ativo 

(pedestres e ciclistas). Também envolvendo as edificações com potencial de renovação 

para usos e atividades que deem suporte funcional ao parque linear. Os terrenos ociosos do 

entorno podem ser utilizados para novas edificações ou espaços verdes, cumprindo a 

função social da propriedade. Ressalta-se a importância do respeito às pré-existências bem 

como às demandas dos moradores e demais usuários, para que esses espaços sejam de fato 

apropriados coletivamente e, assim, tragam todos os possíveis benefícios.  

 

3.1 Sistema remediador de renaturalização hídrica 

 

Uma importante medida para a viabilidade de descanalização do arroio é a inserção de 

sistema remediador de renaturalização hídrica (Figura 7). Apoiado em Lammers & Day 

(2018), propõe-se a divisão do arroio em setores de intervenção remediadores que 

aproveitam a extensão urbana do corpo hídrico e fazem o tratamento através de diferentes 
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intensidades de intervenção, de acordo com os possíveis pontos de contaminação ou seu 

acúmulo. Dessa forma, é possível tratar em porções menores o percurso hídrico de maneira 

a aumentar as chances de sucesso do processo de autodepuração.  

 

Figura 7: Sistema Remediador de Renaturalização Hídrica. Fonte: primeiro autor. 

 

No sistema de reabilitação são utilizados mecanismos como jardins filtrantes flutuantes, 

barreira filtrante com pedras, troncos submersos, manta filtrante e renaturalização das 

margens com plantas adequadas (Figura 8). Após as águas passarem por um processo de 

maior intensidade de tratamento, os níveis intermediários buscam manter a remediação 

constante e possuem grande função estética, além de auxiliar na recomposição da flora 

nativa e margens degradadas. Este sistema pode ser uma medida replicável para demais 

trechos do arroio e até mesmo outros sistemas hídricos. Por ser seriado, a possibilidade de 

tratamento por etapas também ajuda na viabilidade para sua instalação, inclusive por 

questões econômicas. 

 

Figura 8: Medidas remediadoras propostas. Fonte: primeiro autor. 
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Como forma de prevenir possíveis situações de alagamento no centro urbano propõe-se, 

ao longo do corredor azul e verde, ambientes que funcionam como bacia de contenção de 

cheias e, em condições de nível normal de água do arroio Marrecão, oferecem espaços de 

lazer e convivência social como anfiteatro a céu aberto, local de eventos e descanso. Isso 

se deve ao aproveitamento da declividade para múltiplas funções. Ainda, adota-se o 

conceito de ‘esponja urbana’, para potencializar a característica drenante destes ambientes 

com uso de plantas detentoras desta função (Figura 9).  

 

Figura 9: Situação atual X situação proposta no projeto. Fonte: primeiro autor. 

 

Em complemento, a arquiteta e professora da Universidade de Toronto Aziza Chaouni 

(TED, 2014) relata o processo de abertura e requalificação para o rio Fez, Marrocos, onde, 

segundo ela, intervenções deveriam beneficiar a população em vários níveis - social, 

ambiental, econômico, urbano - e ser resilientes. A arquiteta argumenta que um sistema 

variado que depende da geomorfologia do solo, níveis de poluição da água, tecido urbano 

adjacente e sistemas ecológicos, deveria ter várias táticas de reabilitação, como 

restauradores de canais, áreas úmidas construídas, restauração de margens e bacias de 

retenção de águas pluviais. 

 

4. Considerações finais 

 

O artigo trouxe inicialmente uma breve revisão da literatura sobre infraestrutura verde, 

corredores azuis e verdes e os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. 

Assim, evidenciou a importância e urgência de soluções de desenho urbano que visem 

construir resiliência nas cidades diante do enfrentamento necessário às mudanças 

climáticas. Ainda, fez uma breve descrição do objeto de estudo: o arroio Marrecão, 

localizado em Garibaldi/ RS. 

Na sequência, apresenta o projeto de requalificação e significação do arroio Marrecão, 

com o intuito de debater sobre a aplicabilidade e a importância dos corredores azuis e 

verdes em contextos consolidados, respeitando as pré-existências e levando em 

consideração a percepção dos usuários. Assim, debate sobre os desafios da continuidade do 

corredor azul e verde que acompanha o arroio, as possibilidades de costura urbana, 

envolvendo o sistema viário existente, edificações com potencial de renovação e o uso de 

terrenos ociosos do entorno. Também apresenta brevemente uma medida para a viabilidade 

de descanalização do arroio, com a inserção de sistema remediador de renaturalização 

hídrica, através de mecanismos naturais como barreiras filtrantes com pedras, troncos 

submersos, manta filtrante, jardim flutuante e renaturalização das margens. 
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Destaca que projetos que contemplem a integração da gestão das águas urbanas com o 

ecossistema, além da mitigação global do clima e redução de impacto, podem proporcionar 

maior qualidade ambiental e fomento da relação da população com o rio e seu ambiente 

natural. A criação de espaços de lazer, convívio social e contemplação da natureza pode 

contribuir para a conscientização e educação ambiental. Entretanto, ressalta-se a 

importância de políticas públicas que incentivem projetos nesse sentido. Concluindo, este 

artigo pretende contribuir para o debate sobre soluções de desenho urbano alinhadas aos 

objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, para melhorar a qualidade de 

vida dos moradores e contribuir para a produção de cidades inclusivas, resilientes, 

sustentáveis e saudáveis. 
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Resumo 

Devido ao aumento populacional, muitos países da África apresentam uma demanda crescente de 

energia elétrica. Do ponto de vista de negócios, o continente africano apresenta uma oportunidade 

única, pois quase dois terços da demanda energética adicional necessária em 2030 ainda não foi 

construída. Em particular, o deserto do Saara apresenta espaço de grande potencial para geração 

energética sustentável. A partir dessa necessidade e considerando atender as diretrizes da Agenda 

2030 da Organização das Nações Unidas, o presente trabalho objetivou relatar uma experiência 

didática do uso de geotecnologias para investigar quais seriam as áreas mais vocacionadas para a 

implantação de um parque eólico e solar dentro do deserto do Saara. O Método consistiu na 

realização de uma experimentação prática das ferramentas geotecnologicas, por meio de uma análise 

qualitativa e do procedimento pesquisa-ação. Concluiu-se que a ferramenta QGIS tem grande 

potencial para auxiliar na tomada de decisão através dos recursos ilustrativos que facilitam a 

compreensão das divisões administrativas e de vegetação dentro das regiões geográficas. 

 

Palavras-chave: Energia Solar; Energia Eólica; Deserto. 

 

Abstract 

Due the population growth, many countries in Africa have presented an increasing demand of eletric 

energy. From the business point of view, the African continent presents a unique opportunity, as 

almost two thirds of the additional energy demand needed in 2030 has not yet been built. In particular, 

the Sahara desert presents a space with great potential for sustainable energy generation. Based on 

this need and considering the need to meet requirements from the 2030 Agenda of the United Nations, 

this paper objectives to report a didactic experience using geotechnologies to investigate which areas 
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would be more suitable for the implantation of a wind and solar farm within the Sahara desert. The 

Method consisted of a practical experimentation with geotechnological tools, through a qualitative 

analysis and the action research procedure. It was possible to conclude that the QGIS tool has great 

potential to assist in decision making through illustrative resources that facilitate the understanding 

of administrative and vegetation divisions within geographic regions 

Keywords: Solar energy; Wind Energy; Desert. 
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1. Introduction 

The engineering and geography researchers use the QGIS remote sensing program 

as a useful tool to assisting in decision-making on the most diverse subjects, including those 

related to the environment (SALES; OLIVEIRA; JUNIOR, 2020). The QGIS is a 

geotechnologie of remote sensing that obtains geographic data, usually associated with the 

acquisition of digital images by orbital satellites. It is a free program and available to the 

public (FERNANDES; SILVEIRA; OLIVEIRA, 2017).  

The research considered the studying geotechnologies as a didactic resource to learn 

concepts from maps and obtaining cartographic information. The present work uses the free 

software QGIS, and explains the didactic experience of its use in the qualitative analysis of 

the best hypothetical region for implementing a wind farm and a solar farm. The Sahara 

desert is a good choice as the hypothetical region due to the existence of available 

cartographic data on wind and solar incidence. In addition, it is because of the possible 

benefits of such an undertaking in the chosen region. 

Due the population growth, the Libya presents increasing demand of eletric energy 

(MOHAMED et al., 2015). It has been observed in many countries in Africa. In addition, as 

almost two thirds of the additional energy demand needed in 2030 has not yet been built in 

the Africa continent. The continent can benefit from recent global progress and cost 

reductions in the generation of renewable energy in technologies. In addition, to skip the 

development path taken by industrialized countries and move directly to a renewable base 

system. The magnitude of the investments would imply a public-private partnership. But, 

due to the political structure of some countries, this partnership does not attract investors 

(IRENA, 2012). 

In order to preserve the environment and ensure a higher quality of life for living 

beings, policies are beginning to be aimed at the production and consumption of electricity 

from renewable sources. It with the objective of mitigating environmental impacts and, 

consequently, are propellants for the generation of employment and income to the 

population. Therefore, the implementation of a wind farm will depend on labor for services 

such as production, installation, maintenance, among others (KOENGKAN; FUINHAS; 

MARQUES, 2017). 

The choice to install a solar farm in the Sahara desert is due to the lower impact and 

lower disadvantages of this type of energy source. The presence of visual pollution to the 

biotic environment due to the reflection of light in the solar panels can be minimized for 

human visual effect in this choice of location, as it is far from urban areas. It does not cause 

the increase in soil erosion due to the removal of vegetation in the place where the panel 

would be installed. In addition, the coverage by the panel of the light reception of a previous 

vegetation, as the land is already cleared, would not occur. Figure 1 below shows how these 

panels could be arranged in the desert. 
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Figure 1: Solar panels in the desert. Source: (PORTAL SOLAR, 2018) 
 

Regarding the implementation and a wind farm in the Sahara desert, it would also 

generate less environmental impact. The implementation of aero generators has some 

limitations, such as the minimum distance of 200 meters from the homes due to noise, visual 

impact, the need to be used in an open place so that buildings do not block the passage of 

winds, can cause electromagnetic interference, in addition to the recommended distance 

between generators. All these “disadvantages” are mitigated in an open and sparsely 

populated space, as is the case in the Sahara desert. 

Evidently, there will still be disadvantages, such as the need to dispose of the 

electronic waste produced by solar panels and the impact of generators for birds. But 

comparing with other forms of energy, the solar and wind source presents more benefits and, 

at the site chosen for implementation, less disadvantages. 

One issue to be raised to make this project viable is to think about how this energy 

could be distributed to consumers. And its transmission viability beyond the African 

continent, encompassing Europe. Another issue that needs to be discussed is the presence of 

the sand that would be lifted by the wind that could cover the solar panels, requiring regular 

cleaning. 

In India, the desert regions of Rajasthan and Gujarat are preferred for the installation 

of photovoltaic (PV) solar energy and concentrated solar thermal systems (CST) due to a 

high level of solar radiation components. However, these regions present substantial 

challenges in terms of dust, a high ambient temperature and water scarcity (BODDUPALLI 

et al., 2017). These characteristic conditions make it difficult for workers to maintain 

equipment, requiring locations, such as guardhouses, with adequate temperature and 

available water for these workers. 

In the current scenario, where many regions in African countries have no electricity 

power at all, this type of enterprise is positive. It is because of the gain offered to the local 

population. This would possibly benefit negotiations between the company and 

governments, to reduce government charges. From the moment that the populations start to 

have electric energy available, even if it comes from non-renewable energy, negotiations and 

possible implementation of this type of undertaking become more difficult, because it would 

require to change the energy supplier. 
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The desert is inside the domain of certain countries, being possible the use of a tax 

on the energy supply company, paid to philanthropic organizations, to minimize any social 

and / or environmental need existing in each country that shares the desert, as long as it does 

not make the project unfeasible. As the Sahara desert comprises several countries, individual 

action by each country would be necessary to develop internal transmission networks and a 

partnership to connect them with the networks of neighboring countries. This cooperative 

action is included in the United Nations (UN) Agenda 2030. 

In 2015, all signatory countries of the United Nations (UN) Agenda 2030 took on the 

challenge of promoting prosperity combined with the well-being of all the populations living 

in their territory in order to meet the seventeen sustainable development objectives (Figure 

2). 

 
 

Figure 2: The seventeen sustainable development objectives of Agenda 2030 of the United Nations. 

Source: (UN, 2015) 
 

The seventeenth UN sustainable development objective is “Partnerships and means 

of implementation”(UN, 2015). Therefore, a cooperation pact could be created between the 

supply of energy beyond Africa, where the project was originally conceived, but also for 

Europe. 

The UN's eighth and tenth sustainable development goals are “decent work and 

economic growth” and “reducing inequalities”, respectively (UN, 2015). The Sahara desert 

comprises at least 13 countries on the African continent. Thus, with the generation of jobs 

with the use of mandatorily local workers, and giving this population the opportunity through 

the technical knowledge necessary to develop in the profession, through courses and 

training, the development of this project can assist in fulfilling the 2030 agenda propose. 

Furthermore, the reduction of inequality will result in a decrease in emigration in these 

African countries. 

For a large-scale project to be developed, the company must comply with the 

legislation, land use, politics, distance from the consumer market and public safety in the 

countries in which the farm will be implemented. This type of analysis is known as 

Multicriteria Analysis and can be done using remote sensing features (FIRMINO 
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BARBOSA; FURRIER; RODRIGUES VIANA DE LIMA, 2013; CASTRO et al., 2015) or 

computer programming (SALIHU et al., 2015).  

In some case, the public authorities may be left out of the negotiations. It occurred in 

municipality of Marcolândia, state of Piauí, Brazil. In the municipality of Marcolândia 

contracts were made directly with the owners of the lands where the wind farm was 

implemented. Thus, the owner, when leasing his land, signs a contract in which he will 

receive R$ 1,200.00 for each tower installed on his land during the 20-year period, which 

may be extended for another 20 years. There are currently 92 signed contracts in which 

approximately R $ 1,000,000.00 is paid monthly by the responsible company to the owners 

(CAMPÊLO, 2016).  

Despite the reflection brought about the viability of the enterprise, this work does not 

aim to analyze the viability of the wind and solar farm. In addition, this introduction sought 

to bring the benefits of choosing the region of study as a motivation. The real objective of 

this paper is explain the didactic experience of its use in the qualitative analysis for 

implementing a wind farm and a solar farm in the Sahara desert. 

 

2. Material and Method 

This research has a qualitative approach, in which it uses illustration as a resource to 

produce new information, and its procedure is called “action research”, in which the authors 

of the research participate in the action they study (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). The 

Action research is a form of investigation based on self-reflection by the participants in the 

action with the aim of improving the understanding of social and educational practices. It 

can be individual or collective. Educational action research is a strategy for the development 

of teachers and researchers in order to use their research to improve their teaching and the 

learning of their students(TRIPP, 2005). 

The QGIS is a cross-platform, free and open source desktop GIS application written 

in C++ and Python used by a wide variety of users on Windows, macOS, and Linux 

systems(MEYER; RIECHERT, 2019). The easy access to the QGIS for a vast number of 

users including engineers, geographers and topographers makes its choice relevant. In 

addition, there are several free manuals and instructions for use in the internet to allow a 

good use to platform to researches. 

The research was carried out through the practical experimentation of geotechnology 

tools. The experiment consisted of investigating which areas within the Sahara desert are 

most suitable for the installation of a wind and solar power generation plant, which is based 

on the clean generation of electricity, and the sustainable development of the region. Then, 

to locate the Sahara desert, the Shape of the country boundaries and the Shape of the Köppen-

Geiger Climate Classification of 1936 provided by Cardoso (2007) and its visualization was 

made using the free software QGIS as shown in Figure 3. 
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Figure 3: Köppen-Geiger Climate Classification. Source: Elaborated by the authors 

 

 

3. Results 

The analysis of the region was done in a qualitative way. For the analysis of the best 

region for the implementation of a solar farm, three shapes obtained on the site were used 

SOLARGIS (2019). These shapes were visualized and presented below in an illustration 

developed in the QGIS software. The Figure 4 illustrates the intensity of solar radiation by 

direct radiation. The Figure 5 illustrates the intensity of solar radiation that strikes 

horizontally. The Figure 6 illustrates the electrical potential measured by solar radiation. 
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Figure 4: Direct Normal Irradiation. Source: Elaborated by the authors 

 

 
Figure 5: Global Horizontal Irradiation. Source: Elaborated by the authors 
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Figure 6: Photovoltaic Electricity Potential. Source: Elaborated by the authors 

 

In a qualitative way, it analyzed the intensity of solar radiation by vertical radiation, 

the intensity of solar radiation that falls horizontally and the electrical potential measured by 

solar radiation. It is stated that the best place for implanting a solar farm would be on the 

borders between countries Sudan, Chad, Libya and Egypt. 

For a qualitative analysis of the best location for the installation of a wind farm, the 

website was consulted Global Wind Atlas (2019), where is possible observe the wind speed 

in any part of the globe at predetermined heights. In this paper, the wind speed in the heights 

of 50 meters and 100 meters was compared through a qualitative visual inspection. In Figures 

7 and 8 it is represented the map obtained on the website Global Wind Atlas (2019) for 

heights of 50 meters and 100 meters respectively. 
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Figure 7: Incidence of winds at 50 meters. Signaling made by the authors. Fonte: Global Wind Atlas 

(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Incidence of winds at 100 meters. Signaling made by the authors. Fonte: Global 

Wind Atlas (2019) 

In addition, it analyzed the wind speeds at 50 meters high and 100 meters high. In a 

qualitative way, it is considered that the best region for setting up a wind farm would be in 

the country Chad, a region signaled by the authors in Figures 7 and 8. From this case study, 

it was possible to discern which region has the greatest vocation for the implementation of a 

wind and solar farm. The geographical perception of the desert can be better understood 

through maps with administrative divisions of the territory and climate. 

37



 
 

 

 

 
 

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

4. Final Considerations 

This study showed that it is possible to use QGIS for analysis through the qualitative 

method, because, it uses illustrative resources, with very visual characterizations of countries 

and geographical regions, allowing a better visualization of the analyzed criteria for decision 

making. 

It is advisable to complement this research, a Multicriteria Analysis with an overview 

of legal and political issues, within the huge areas conducive to the implementation of the 

wind and solar farm. It is also suggested that this analysis be carried out at a date close to 

the possible installation, as these issues tend to change over time. 
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Resumo 

O gerenciamento adequado dos resíduos da construção civil (RCC) é um desafio global frente a 
implantação da economia circular (EC), devido à geração de grandes volumes e à predominante 

prática de disposição em aterros. Este trabalho tem como objetivo apresentar o estado da arte das 

pesquisas relacionadas à aplicação da EC na gestão dos RCC, a fim de identificar avanços e lacunas 

neste campo de estudo. Foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados Science Direct, 
Web of Science, Scopus, Scielo e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, resultando 

em 58 publicações selecionadas. As publicações foram analisadas quanto ao ano, periódico da 

publicação, tipo de estudo, localização do primeiro autor, localização do estudo, objetivo, 
metodologia aplicada e estratégia de EC aplicada. Notou-se um déficit em publicações provenientes 

do Brasil, logo, pesquisas devem ser conduzidas no país, a fim de disseminar a circularidade dos 

RCC, considerando o cenário real.  

 

Palavras-chave: Resíduos da Construção Civil; Economia Circular; Revisão de Literatura. 

 

Abstract 

Adequate management of construction and demolition waste (CDW) is a global challenge in view of 

the implementation of the circular economy (EC) due to the large volume generation and disposal in 
landfills being predominant. This study aims to present the state of the art of studies that apply the 

concepts of CE to CDW, in order to identify gaps in this field of study. A literature review was carried 

out in the Science Direct, Web of Science, Scopus, Scielo and Brazilian Digital Library of Theses 
and Dissertations databases, resulting in 58 selected publications. The publications were analyzed 

according to the year, publication periodical, type of study, location of the first author, location of 

the study, purpose, applied methodology and applied circular economy strategy. There was a deficit 

in publications coming from Brazil, so research must be conducted in the country, in order to 

disseminate the circularity of the RCC, considering the real scenario. 

 

Keywords: Construction and Demolition Waste; Circular Economy; Literature Review. 
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1. Introdução 

Em consequência das alterações no clima, flora e fauna, decorrentes das atividades 

antropogênicas, a preocupação com o desenvolvimento sustentável tem crescido 

significativamente. Os princípios do desenvolvimento sustentável não compreendem apenas 

o desenvolvimento humano, mas também a sustentação da capacidade dos sistemas naturais 

para fornecer recursos e serviços socioeconômicos (WANG et al., 2019). 

A indústria da construção desempenha forte influência sobre os três aspectos da 

sustentabilidade (econômica, ambiental e social), afeta diretamente o desenvolvimento 

econômico e social dos países, fornece oportunidades de emprego e renda e contribui para o 

produto interno bruto (RUIZ et al., 2020). No entanto, o setor da construção também 

ocasiona sérios problemas ambientais, dado o elevado consumo de recursos materiais e 

energéticos nas fases de extração de matérias-primas, construção, uso e fim de vida. Dentre 

os fatores que mais contribuem na geração de impactos ambientais deste setor, figuram a 

geração de resíduos da construção civil (RCC), a produção e consumo de materiais de 

construção (ESTANQUEIRO et al., 2018).  

Os RCC são gerados em processos de construção, demolição e renovação de edificações 

e trabalhos da engenharia civil; são compostos de concretos, argamassas, tijolos, terra 

escavada, metal, vidro, gesso, madeira, plástico, amianto e diversos polímeros (SILVA et 

al., 2017). Estes resíduos representam grandes desafios para o setor da construção, devido à 

geração de grandes volumes e seus impactos ambientais associados, que incluem a 

degradação do solo, esgotamento de aterro, emissões de carbono e gases de efeito estufa, 

poluição da água, alto consumo de energia e esgotamento de recursos (DING et al., 2016).  

Os RCC constituem o maior fluxo de resíduo em todo o mundo – 30% a 40% do total de 

resíduos sólidos (JIN et al., 2018). Na Europa, os RCC representaram 36% dos resíduos 

gerados em 2016 (EUROSTAT, 2019), enquanto nos Estados Unidos essa proporção se 

aproximou de 67% (USEPA, 2016), e na China, estimou-se uma geração de 2,5 bilhões de 

toneladas geradas em 2015 (DUAN et al., 2019). No Brasil, segundo a Abrelpe (2019), em 

2018 foram coletadas 44x106 t de RCC; estas quantidades referem-se aos pequenos 

geradores, e não consideram as frações dos grandes geradores. Assim, pode-se inferir que a 

geração no país é muito maior.  

Embora exista o interesse em efetuar práticas de recuperação, como a reutilização e a 

reciclagem, na maioria dos casos o gerenciamento de resíduos é ineficiente, ocasionando 

grandes volumes de resíduos descartados em aterros ou mesmo dispostos ilegalmente sem 

medidas de proteção ambiental (RUIZ et al., 2020), e apenas 20% a 30% dos RCC são 

recuperados globalmente (WORD ECONOMIC FORUM, 2016).  

Frente os desafios ambientais oriundos do atual modelo de economia linear - pegar, 

consumir, descartar, o setor da construção precisa internalizar novas estratégias de 

construção, focadas na problemática dos RCC. Assim, a transição para uma economia 

circular (EC) é vista como uma alternativa para reduzir os impactos ambientais e contribuir 

para o crescimento econômico, constituindo um novo sistema que promove a valorização 

dos materiais ao longo do ciclo de vida e minimiza o desperdício (RUIZ et al., 2020).  

A Fundação Ellen MacArthur em 2013, introduziu o conceito de EC como uma 

economia industrial que é regenerativa ou restaurativa por intenção e design. O termo 

regenerativo representa que as atividades são baseadas no valor de viver dentro dos limites 

dos recursos renováveis disponíveis sem causar degradação ambiental (LIEDER e RASHID, 

2016). O objetivo geral da EC é alcançar estratégias nacionais para prevenção da disposição 
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em aterro, suprimento de recursos, redução de gases de efeito estufa e gerenciamento de 

resíduo, após a circularização de materiais. E tem como princípios básicos os 3R: redução, 

reuso e reciclagem. Além dos 3R’s, deve-se incluir – dependendo do processo, etapas de 

“repensar” e “redesenhar”, para maximizar a eficiência de recursos (ESA et al., 2017a).  

Neste sentido, este artigo tem como objetivo apresentar o estado da arte das pesquisas que 

aplicam os conceitos da economia circular aos resíduos da construção civil, a fim de 

identificar avanços e lacunas neste campo de estudo, por meio de uma revisão sistemática 

da literatura.  

 

2. Procedimentos Metodológicos 

A revisão de literatura foi conduzida por meio da metodologia PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), que é muito utilizada para 

realizar revisões sistemáticas de literatura (MOHER et al., 2009). 
A busca foi realizada nas bases de dados Web of Science, Scopus e Science direct, Scielo 

e BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações), utilizando as palavras-

chaves presentes na tabela 1. Na base de dados Science Direct, a busca foi realizada no item 

‘advanced search: Title, abstract or author-specified keywords; na Web of Science foi 

utilizado a busca por tópico; na Scopus por ‘Article title, abstract, keyword e na BDTD a 

busca foi selecionada para ‘todos os campos’. A busca nas bases de dados resultou 58 

publicações selecionadas (Figura 1), que foram analisadas quanto ao ano, tipo de estudo, 

localização do primeiro autor, localização dos autores, localização do estudo, objetivo, 

metodologia aplicada e estratégia da economia circular aplicada. 

Base de dados String de busca 

Science Direct, 

Web of Science, 

Scopus 

(“construction and demolition waste” OR “construction waste” 

OR “demolition waste” OR “C&DW” OR “C&DW” or “CDW”) 

AND (“circular economy”) 

BDTD e Scielo  (“resíduo da construção civil” OR “resíduo da construção e 

demolição” OR “RCC” OR “RCD”) AND (“economia circular”) 

Tabela 1: String de busca utilizadas nas bases de dados. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 1: Fluxograma da revisão sistemática de literatura. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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3. Resultados 

A análise da revisão de literatura indica atualidade e relevância do tema (Figura 2), e 

permite visualizar que o tema desta pesquisa foi impulsionado a partir de 2017, visto que o 

número de publicações passou de 2 em 2016 para 11 em 2017, e para 18 em 2019. 

Considerando os dados incompletos de 2020 (até maio de 2020), ainda assim o ano de 2019 

e 2020 representam 60% das pesquisas; isso sugere um crescente interesse da comunidade 

científica na adoção da EC no âmbito do gerenciamento de RCC. 

 

Figura 2: Evolução temporal dos estudos analisados. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O continente Europeu representa 67% das publicações, lideradas pelo Reino Unido (9), 

seguido da Espanha (8), Itália (5) e Alemanha (4). Aproximadamente um terço do total de 

resíduos gerados no continente são provenientes do setor de construção e demolição, onde 

Reino Unido, França e Alemanha são os principais contribuintes (MIHAI, 2019), e neste 

sentido, a legislação ambiental tem nos últimos anos enfatizado a importância da preservação 

dos recursos através de estratégias preventivas e de recuperação de materiais nos ciclos 

produtivos. 

No Reino Unido, para atingir a meta de ‘zero aterro’ para RCC, o setor da construção 

passou a considerar o ciclo de vida total dos resíduos na fase de projeto, apresentando um 

plano para a reciclagem dos mesmos; além disso, foram publicados regulamentos específicos 

para a gestão de RCC e para o processo de reciclagem, a fim de registrar a quantidade e o 

tipo de resíduo gerado no canteiro de obras. Foi criado também o Waste Resources Action 

Program, que realizou uma série de trabalhos para aumentar a taxa reciclagem e reduzir o 

envio de RCC para aterro, incluindo o auxílio financeiro às usinas de reciclagem, e a criação 

de uma taxa com aumento gradual para disposição de RCC em aterro, para impulsionar o 

desenvolvimento de tecnologias de reciclagem (LEI et al., 2020).  

O continente Asiático é representado principalmente pela China (5 publicações) e Hong 

Kong (3 publicações). Apesar da grande geração de RCC na China (30% a 40% dos fluxos 

de resíduos totais), menos de 5% dos RCC são reutilizados ou reciclados; essa baixa 

porcentagem decorre das deficiências nas políticas e métodos de gestão de RCC no país, o 

que demanda estudos para implementar políticas que priorizem a redução na fonte e a 

economia circular (HUANG et al., 2018). Do mesmo modo, Bao et al. (2019) destacam que 
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em 2017 em Hong Kong foram geradas 4207 toneladas de RCC por dia, sendo a disposição 

em aterro a prática mais comum. 

As publicações no continente americano foram representadas pelos Estados Unidos (1) e 

o Brasil (2). No Brasil, desde 2002 a Resolução CONAMA no 307 estabelece que os RCC 

devem ser reciclados na forma agregados para posterior uso em obras de construção ou 

pavimentação, ou destinados para aterros de resíduos inertes para reservação e uso futuro 

(BRASIL, 2002). No entanto, de acordo com Nunes e Mahler (2020), apenas 8% dos RCC 

coletados no Brasil em 2015 foram destinados à reciclagem ou aterro de inertes, e, portanto, 

os 92% restantes não foram reciclados ou reservados para uso futuro. Além disso os autores 

destacam alguns fatores que influenciam na viabilidade econômica da reciclagem de RCC 

no Brasil, como: baixo custo dos agregados naturais e abundância destes recursos, baixa 

qualidade do material reciclado, inexistência de legislação que incentive o uso de agregado 

reciclado, elevada carga tributária e desconhecimento do mercado de agregados reciclados.  

Munaro et al. (2020) afirmam que Brasil e Estados Unidos ainda não têm relevância no 

meio acadêmico sobre práticas circulares aplicadas aos RCC, e indica que mais estudos 

científicos precisam ser conduzidos e aplicados nestes países.  

Os estudos, quando apresentam a localização do cenário analisado, concentram-se 

principalmente no continente Europeu (60% da localização dos estudos), seguido do 

continente Asiático (13 publicações) e América (5 publicações). Esse déficit em estudos que 

consideram o cenário real do continente americano, em específico o Brasil (apenas 1 estudo), 

indica a necessidade de mais pesquisas, como mecanismo de disseminar e fomentar a adoção 

da EC nas atividades da construção civil. 

A literatura tem sido dividida em estudo de caso e teórico; os estudos de caso são estudos 

que analisam cenários reais em uma determinada região, já os teóricos são estudos de revisão 

sobre determinado assunto. Nas publicações analisadas, 39 foram classificadas como estudos 

de casos, 17 como teóricos e 2 são capítulos de livros. Os capítulos de livros abordaram uma 

visão geral sobre os materiais de construção na China e modos de estimular o uso de 

materiais verdes a partir da Avaliação do Ciclo de Vida (LEI et al., 2020), e os resultados de 

um estudo realizado com a aplicação dos princípios da economia circular através de todo o 

processo de regeneração do estoque de construção, destacando os desafios, oportunidades e 

diversos temas chaves para pesquisas futuras (GIORGI et al., 2020).  

Dos estudos de revisão, os principais objetivos foram analisar o potencial de incorporar 

os conceitos da economia circular para minimizar os RCC e melhorar o gerenciamento dos 

mesmos (ESA et al., 2017a; SAKAI et al., 2017; GHISELLINI et al., 2018a; MAHPOUR, 

2018; JIN et al., 2019; ASLAM et al., 2020), incorporar práticas mais sustentáveis no setor 

da construção (GHISELLINI et al., 2018b; RUIZ et al., 2020; GALLEGO-SCHMID et al., 

2020; RAKHSHAN et al., 2020), sobre as práticas de design para desconstrução que 

auxiliam na incorporação da economia circular (AKINADE et al., 2019), sobre agregados 

reciclados (CHEN et al., 2019; SILVA et al., 2019), produção de materiais de construção 

com menores impactos ambientais (ORSINI e MARRONE, 2019), avaliar a adaptabilidade 

dos testes não destrutivos para avaliar os RCC (JASKOWSKA-LEMAŃSKA e SAGAN, 

2019), analisar como o ambiente construído discute e estuda a economia circular (MUNARO 

et al., 2020) e sobre os progressos e pesquisas sobre o estoque (como fonte de recursos) do 

ambiente construído (LANAU et al., 2019). Quanto aos estudos de caso, o quadro 1 

apresenta o mapeamento da revisão contemplando o foco principal, as abordagens 

específicas e os autores. 
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Foco principal Abordagem/Materiais Autores 

Materiais 

Gesso 
JIMÉNEZ-RIVERO et al., 2016; 2017 

JIMÉNEZ-RIVERO e NAVARRO, 2017a;2017b 

Madeira 
ROSE et al., 2018 

RAMÍREZ et al., 2020 

Plástico LAHTELA et al., 2019 

Aço RIOS et al., 2019 

Concreto ZHANG et al., 2020 

Análise de fluxo de 

material 

SCHILLER et al., 2017 

RCC 

EC aplicado a estratégias 

de gestão de RCC 

ESA et al., 2017b 

GALVÉZ-MARTOS et al., 2018 

HUANG et al., 2018 

ZANNI et al., 2018 

SANTOS et al., 2019 

HOSSAIN e NG, 2019 

MIHAI, 2019 

BAO e LU, 2019 

GHAFFAR et al., 2020 

NUNES e MAHLER, 2020 

Reciclagem de RCC 

CRAMER, 2018 
BAO et al., 2019 

NOLL et al., 2019 

JAIN et al., 2020 

Agregados reciclados de 

RCC 

MIATTO et al., 2017 

CUENCA-MOYANO et al., 2019 

NUßHOLZ et al. 2019 

DROCHYTKA et al. 2020 

HAHLADAKIS et al., 2020 

Uso de BIM (Building 

Information Model) para 

predição de RCC 

AKANBI et al., 2018 

AKINADE e OYEDELE, 2019 

JAYASINGHE et al., 2020 

3R Mineração Urbana 

ORTLEPP et al., 2016 

COUDRAY et al., 2017 

ORTLEPP et al., 2018 

ARORA et al., 2020 

Conscientização 

Consciência e disposição 
do setor em aplicar os 

conceitos da EC 

ADAMS et al., 2017 
LIU et al., 2017 

VOLK et al., 2019 

Quadro 1. Mapeamento dos estudos de caso. Fonte: elaborado pelos autores. 

Dentre as estratégias de EC (prevenção, redução, reuso e reciclagem), nota-se que a 

prevenção e a redução são pouco abordadas nos estudos, mesmo que estejam no topo da 

hierarquia do gerenciamento de resíduos (Figura 3). Segundo Ruiz et al. (2019), a maior 

parte das pesquisas atuais estão focadas em opções de recuperação – após o resíduo ser 

gerado. Neste sentido, verificou-se nesta pesquisa que o princípio dos 3R foi o mais 

abordado, e embora o reuso seja mais benéfico do ponto de vista ambiental em relação à 

reciclagem, esta estratégia ainda é predominante entre os estudos analisados. 

Considerando a prevenção, Akinade e Oyedele (2019) desenvolveram uma ferramenta 

computacional para ser inserida no BIM, a fim de prever os resíduos da construção a partir 

dos projetos de edificações em etapas de design, aumentando a sustentabilidade da 

edificação. Já Ghisellini et al. (2018b), a partir de uma revisão de literatura, exploraram 

alternativas de gerenciamento de RCC na China, e identificaram que estratégias de produção 

mais limpa (P+L) focadas na prevenção de RCC ainda não são totalmente implementadas na 

indústria da construção, principalmente devido às barreiras econômicas e legislativas.  
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Figura 3: Estratégias da EC aplicadas nos estudos. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quanto às estratégias para redução, as etapas de planejamento e design se destacam na 

minimização de RCC ao longo da cadeia construtiva (ESA et al., 2017a), bem como a 

escolha de métodos construtivos mais modernos e a seleção apropriada dos materiais (ESA 

et al., 2017b). Liu et al. (2017) analisaram os fatores que influenciam na disposição dos 

trabalhadores em reduzir a geração de RCC e identificaram que embora eles tenham senso 

de redução, possuem baixa capacidade no controle dos obstáculos externos, como 

equipamentos inadequados, cronogramas curtos, pequeno espaço de operação, entre outros, 

fazendo com que raramente eles implementem práticas de redução.  

 

4. Considerações Finais 

A partir da análise do estado da arte sobre estudos de EC aplicados aos RCC, verifica-se 

que a EC é um tema emergente e de crescente interesse a fim de auxiliar no desenvolvimento 

sustentável.  

O déficit de publicações provenientes do Brasil e que considerem o cenário real brasileiro 

evidencia uma demanda por estudos neste país. Portanto, sugere-se que estudos futuros se 

concentrem em aplicar os conceitos da EC aos RCC, considerando cenários reais, a fim de 

disseminar a circularidade destes materiais.  

Embora as estratégias de EC analisadas sejam benéficas, verifica-se uma demanda por 

estudos que busquem a prevenção dos resíduos em vez da gestão dos resíduos, uma vez que 

na hierarquia do gerenciamento de resíduos, ela está no topo da tomada de decisões. Vale 

ressaltar que a prevenção abrange a redução da quantidade e diminuição do grau de 

toxicidade do resíduo gerado, além da redução dos impactos adversos ao ambiente. 
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Resumo 

Incentivos para Edificações de Energia Positiva e Quase Zero destacam-se, principalmente focadas 
em energias renováveis. Contudo, as perdas e o decaimento de eficiência podem impactar no 
rendimento de painéis fotovoltaicos. Essa pesquisa objetiva quantificar o impacto das perdas e do 
decaimento de eficiência em painéis fotovoltaicos, considerando uma edificação residencial de 
energia positiva em diferentes localidades. As demandas energéticas quantificaram-se no EnergyPlus 
e simulou-se a quantidade de painéis, as perdas e o impacto do decaimento de eficiência de 0,5%a.a 
no System Advisor Model. Os resultados mostraram que a demanda energética de Cuiabá foi 28% 
maior comparado a Manaus. A produção energética dos painéis após 25 anos foi menor que a 
demanda da edificação em todos os casos, com diferença de 3,29% em São Paulo e 4,74% em 
Manaus. Conclui-se que as perdas e o decaimento devem ser considerados em projetos de energias 
renováveis, segundo as condições de contorno da edificação. 

Palavras-chave: Perdas em Painéis Fotovoltaicos; EEP; System Advisor Model; Simulação 
Termoenergética 

Abstract 

Incentives in Zero and Positive Energy Buildings have been growing, mainly with focus on renewable 
energies. However, losses and decay in efficiency can impact in photovoltaic panels efficiency. This 
research aims to quantify the impact of losses and the decay of efficiency in photovoltaic panels, 
considering a residential Positive Energy Building in different locations. The energy demands were 
quantified in EnergyPlus and the number of panels, losses and the impact of the 0.5% p.a. efficiency 
decay in the System Advisor Model was simulated. The results showed that Cuiabá's energy demand 
was 28% higher compared to Manaus. The energy production of the panels after 25 years was less 
than the building demand in every case, with a difference of 3.29% in São Paulo and 4.74% in 
Manaus. It is concluded that losses and decay must be considered in renewable energy projects, 
according to the building’s boundary conditions. 

Keywords: Loss in Photovoltaic Panels; PEB; System Advisor Model; Thermo-energetic Simulation  
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1. Introdução 

A fonte e o consumo energético estão diretamente ligados ao crescimento econômico de 
um país, incentivando a busca por melhores recursos ou tecnologias (WANG; WANG, 

2020). Percebe-se que o aumento no consumo energético é seguido também do aumento das 
emissões de gases do efeito estufa (IPCC, 2014). Devido à crescente preocupação com o 

aquecimento global e os gases do efeito estufa, as energias renováveis são alternativas 
interessantes para a mitigação das mudanças climáticas. 

A tecnologia de energia solar e fotovoltaica, por exemplo, veem crescendo em altas taxas, 

recebendo cada ano massivos investimentos públicos e privados nos países europeus e 
Estados Unidos, fator que contribui para sua popularização (CHAAR; IAMONT; ZEIN, 

2011; SHAHBAZ et al., 2020). Segundo Shahbaz et al. (2020), a participação das energias 
renováveis na produção da eletricidade aumentará 39% em 2050. Assim, o crescimento do 
uso de energia solar mundial para os próximos 30 anos, apontado pelo Energy Outlook de 

2020 (BP, 2020), é de 40 a 55% em diferentes cenários de desenvolvimento e emissões de 
carbono, com queda de custo de 65 até 70%. 

Nos países europeus as políticas para incentivo do uso de energias renováveis são 
comuns, incluindo a solar. A Diretiva Europeia n° 28 de 2009 estabelece como meta a 
participação das energias renováveis em 20% no consumo de energia final, até o ano de 2020 

(EUROPEAN UNION, 2009). A revisão da Diretiva em 2018 (EUROPEAN UNION, 2018) 
elevou o objetivo para 32%, até o ano de 2030. Nos Estados Unidos, houve a intenção no 

governo Obama em reduzir a produção energética de carvoarias e elevar a matriz energética 
renovável, pelo Plano de Energia Limpa (EPA, 2015). No governo Trump, as metas foram 
alteradas, através da Ordem Executiva de Independência Energética (EPA, 2017). Ações 

também são tomadas na China, para equilibrar o crescimento econômico acentuado e as 
metas ambientais, tendo em vista o elevado uso energético do país (UNITED NATIONS, 

2011). Na união Europeia, o consumo de energia renovável tem apresentado impacto 
positivo considerável no crescimento econômico (ALPER; OGUZ, 2016; ITO, 2017). 

No caso do Brasil, a fonte solar corresponde a apenas 1% da matriz energética nacional, 

entretanto apresentou crescimento de 92,2% no período de 2018 a 2019 (EPE, 2020). Apesar 
de representar uma baixa parcela da energia gerada atualmente, o Brasil possui alto potencial 

de geração, assim como outros países em desenvolvimento (BELUSSI et al., 2019). É 
importante lembrar que a matriz energética brasileira tem grande participação de energias 
renováveis, sendo 46,1% no ano de 2019, a maior parte devido à geração pelas hidrelétricas 

(EPE, 2020). 

Painéis fotovoltaicos são alternativas viáveis e interessantes para a geração de energia 

renovável e local em edificações (LOLLI, LIEN, RONNESETH, 2020). Os principais tipos 
de painéis existentes são os cristalinos, os de filmes finos, composição e os de 
nanotecnologia. Os painéis cristalinos são os mais difundidos, em que o tipo mono-cristalina 

ocupa aproximadamente 80% do mercado, por sua liderança em custo-benefício e eficiência 
(CHAAR; IAMONT; ZEIN, 2011). Chaar, Iamont e Zein (2011) ainda destacam que os 
sistemas fotovoltaicos tem altos custos iniciais, que podem sofrer decréscimo por incentivos 

governamentais e popularização dos equipamentos, porém reduzidos custos de operação e 
manutenção. Nos últimos 40 anos, o custo das tecnologias fotovoltaicas tem apresentado 

acentuado declínio, com motivos como melhora na eficiência e crescimento de pesquisas no 
campo, redução do custo dos materiais e melhora nos processos produtivos (KAVLAK; 
MCNERNEY; TRANCIK, 2018) 
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Painéis fotovoltaicos estão sujeitos a perdas conforme sua utilização, instalação, modelos 
e localização. Ekici e Kopru (2017) investigaram, por simulações computacionais, as perdas 
de um sistema de painéis monocristalinos com 150 Wp instalados na cobertura de um 

edifício universitário. Os resultados mostraram que 5,7% foram perdas térmicas, 3% perdas 
de qualidade do módulo, 18% por perdas do inversor, 1% perdas por mismatch, 33% devido 

ao sombreamento dos módulos e 2,5% através dos cabos. 

Reduzir a temperatura dos módulos é uma maneira efetiva de diminuir a temperatura e 
elevar a vida útil dos painéis fotovoltaicos, que podem ser evitadas pela redução da produção 

de calor e facilitando a rejeição de calor desperdiçado (SILVERMAN et al., 2018). As perdas 
por mismatch são entendidas como a diferença entre a máxima potência de saída disponível 

do sistema de painéis e a soma da potência de saída de cada um dos módulos (SILVESTRE; 
CHOUDER, 2008). 

Outro tipo de perdas que pode ganhar importância são aquelas ocasionadas por sujeira 

nos módulos, que prejudicam a incidência da irradiação solar diretamente nos módulos 
(JAMIL et al., 2017). O impacto dessa perda pode ser reduzido quando realizada a limpeza 

manual ou pela incidência de chuvas, sendo recomendado inclinação de pelo menos 10° das 
placas (ARAÚJO; RANK; BUENO, 2016). 

A taxa de degradação dos painéis fotovoltaicos também deve ser conhecida, para que se 

possa antecipar a produção de um sistema. Um estudo do Laboratório Nacional de Energias 
Renováveis dos Estados Unidos (NREL) (JORDAN; KURTZ, 2012) com 2000 taxas de 

degradação de painéis nos últimos 40 anos mostrou que a média é de 0,8% ao ano, com uma 
mediana de 0,5% ao ano. Entretanto, no estudo não foi possível responder algumas questões 
como a linearidade das perdas e o impacto do clima, necessitando de mais estudos de longo 

prazo nesse campo. 

Os painéis fotovoltaicos são estratégias de geração de energia renovável e local 

amplamente utilizadas em edificações, com destaque especial para as Edificações de Energia 
Quase Zero (NZEBs), do inglês Nearly Zero Energy Buildings e as Edificações de Energia 
Positiva (EEP), ou Positive Energy Buildings. As NZEBs são edificações energeticamente 

eficientes, através da implementação de estratégias de eficiência energética, com produção 
energética local e renovável de 50% ou mais de sua demanda energética anual (BRASIL, 

2021). Já para as EEPs, também energeticamente eficientes, a produção anual de energia 
local e renovável deve ser maior que a sua demanda durante o período de um ano, segundo 
o Brasil (2021). Dessa forma, percebe-se o interesse em demonstrar como as perdas e o 

decaimento de eficiência dos painéis agem na redução da eficiência dos mesmos e como isso 
pode afetar a produção energética para uma EEP. 

2. Objetivo 

Esse artigo tem como objetivo quantificar o impacto das perdas e do decaimento de 
eficiência em painéis fotovoltaicos, considerando uma edificação de energia positiva, por 

meio da aplicação do software de simulação SAM (System Advisor Model), quando aplicadas 
diferentes condições climáticas. 

3. Metodologia 

3.1.Edificação analisada 

Para realização dos estudos, foi utilizada uma adaptação da edificação de referência de 

interesse social utilizada no estudo de Triana, Lamberts e Sassi (2015). A edificação possui 
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dois quartos, um banheiro e uma sala integrada com a cozinha, totalizando 43,24m² (Figura 
1). 

 
Figura 1: Planta baixa da edificação analisada. Fonte: elaborado pelos autores. 

Os fechamentos verticais (paredes internas e externas) da edificação de referência são em 

tijolos cerâmicos perfurados com reboco interno e externo, apresentando capacidade térmica 
de 132Kj/m²K e absortância de 0,3. A cobertura é composta de telha cerâmica e forro PVC, 
com capacidade térmica de 121,4kJ/m².K e absortância de 0,6. O piso consiste de laje, tipo 

radier (10cm), com capacidade térmica de 1,75W/m².K e absortância de 0,3. As esquadrias 
apresentam capacidade térmica de 5,7W/m².K e fator solar de 0,87.  

Para a realização das simulações, foram escolhidas três cidades: Cuiabá-MT, São Paulo-
SP e Manaus-AM, caracterizando um clima quente e seco, ameno e quente e úmido, 
respectivamente. A partir da edificação de referência, foram realizadas adaptações na 

envoltória, a fim de adaptá-la ao clima específico, considerando que a EEP precisa também 
incluir estratégias de eficiência energética (Quadro 1). 
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              Localidade 
Sistema 

São Paulo Cuiabá e Manaus 

Cobertura 
Telha cerâmica (1cm) 

Laje de concreto (10cm); 
 U= 2,05 W/m².K; α=0,4 

Telha de Fibrocimento (6 mm) 
Forro de gesso (3 cm) 

 U=1,95 W/m².K; α=0,3 

Paredes internas 
Bloco cerâmico 12x19x19 

Reboco interno e externo 2,5 cm; 
U= 2,13 W/m².K; α=0,3 

Placa cimentícia 1 cm 
Isolamento (lã de rocha) 4 cm  

Placa de gesso 1,5 cm 
U = 0,9 W/m².K; α=0,3 

Paredes externas 

Bloco cerâmico 12x19x19 
Reboco interno e externo 2,5 cm;  

Isolamento (lã de rocha) 4 cm 
U= 0,6 W/m².K; α=0,3 

Placa cimentícia 1 cm 
Isolamento (lã de rocha) 4 cm  

Placa de gesso 1,5 cm 
U = 0,9 W/m².K; α=0,3 

Piso 
Laje de concreto 10 cm 

U = 3,74 W/m².K; α=0,3 
Laje de concreto 10 cm 

U = 3,74 W/m².K; α=0,3 

Janelas U = 5,7 W/m².K; FS=0,87 U = 5,7 W/m².K; FS=0,87 

Quadro 1 – Envoltória aplicada a cada cidade, a partir das estratégias de eficiência aplicadas. Fonte: 

elaborado pelos autores. 

Os painéis estarão localizados na água Oeste, uma vez que essa é, para a edificação 

analisada, a cobertura de maior área. Assim, será possível para todas as cidades analisadas 
incluir os módulos fotovoltaicos suficientes em uma mesma direção. Destaca-se que, como 

mostrado na Figura 1, a edificação original, feita por Triana, Lamberts e Sassi (2015), tem 
suas águas voltadas para leste e oeste. As inclinações dos painéis seguem a latitude local, 
sendo a menor admitida 10°, para favorecer a limpeza dos módulos pela chuva. Assim, 

adotou-se 10° para Manaus, 15° para Cuiabá e 20° para São Paulo. A área total para 
instalação na face da cobertura é de 28,5m² (3,81x7,39m). 

3.2. Simulações Computacionais 

A fim de obter os valores de demanda energética, do número de painéis fotovoltaicos 
necessários e da energia produzida pelos mesmos, efetuaram-se simulações energéticas, 

explicadas na sequência. 

3.2.1. Simulação Energética 

Para obtenção da demanda energética anual da edificação em cada cenário, as simulações 
energéticas foram realizadas através do software EnergyPlus, aplicadas as respectivas 
estratégias de eficiência energética. Os schedules de ocupação, iluminação e equipamentos 

foram definidas de acordo com o uso geral de edificações de interesse social, respeitando as 
premissas: 

● O aquecimento e resfriamento é ativado entre as 14h e 22h para a sala e entre as 22h 
e 8h para os dois quartos; 

● Foram consideradas duas pessoas por quarto durante o período de ocupação e duas 
pessoas na sala das 14h às 18h e quatro das 18h às 22h. 

A densidade de iluminação e de equipamentos considerada foram de 5W/m² em todos os 
ambientes e 120W na sala, respectivamente, o Coeficiente de Desempenho (COP) do ar 
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condicionado considerado foi de 4,79. O aquecimento de água é feito por chuveiro elétrico, 
já considerado na densidade de equipamentos. 

3.2.2. Simulação do Sistema Fotovoltaico 

O software System Advisor Model (SAM) foi usado para o dimensionamento do número 
de painéis necessários para suprir a demanda energética das edificações com as alterações, 

nas cidades selecionadas. Além disso, o SAM foi também utilizado no levantamento das 
perdas e do decaimento de eficiência dos painéis. O decaimento de eficiência foi monitorado 
por 25 anos, considerando o tempo de vida útil médio dos painéis fotovoltaicos. 

O SAM é um software gratuito, desenvolvido pelo National Renewable Energy Laboratory 
(NREL), que possibilita a análise e comparação de diferentes sistemas de geração energética, 

incluindo a fotovoltaica. Podem ser calculados custos e fluxo de caixa, desempenho de 
sistemas e produção energética total, através simulações horárias. Os resultados podem ser 
exportados e manipulados no formato de planilhas. 

Algumas informações devem ser fornecidas como dados de entrada para efetuar as 
simulações. Os painéis utilizados são monocristalinos de Silício e possuem eficiência 

18,95%, 300,95Wp e área de 1,62x0,98m. A taxa de decaimento de eficiência considerada 
foi de 0,5% ao ano pelos 25 anos considerados. 

As perdas consideradas foram 5% devido a sujeira nos módulos, 2% por mismatch, 

considerando um inverter central, 0,5% devido as conexões e 3% devido ao cabeamento. 
Não foram consideradas perdas de sombreamento por edificações vizinhas ou vegetação 

densa. Os valores utilizados foram definidos de acordo com o observado em bibliografia. 

Assim, foram comparadas as duas situações em cada ZEB, para as três cidades escolhidas: 
a primeira, apenas considerando de perdas dos painéis fotovoltaicos; e a segunda, 

considerando as perdas e o decaimento de eficiência dos painéis. Assim, espera-se 
compreender o impacto das perdas e do decaimento da eficiência dos painéis fotovoltaicos, 

quando aplicados em uma Edificação de Energia Positiva, por meio do software de 
simulação SAM. A Figura 2 ilustra as análises do método. 

 
Figura 2: Método da pesquisa. Fonte: elaborado pelos autores. 

Resultados 

Para cada cidade, foram utilizados os mesmos módulos fotovoltaicos e inversores, 
variando apenas a quantidade de painéis, dependendo da demanda total da edificação. Na 
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Figura 3 a demanda total em cada cenário está representada pelas colunas e a quantidade de 
módulos adotados pela linha vermelha. 

Observa-se que com o mesmo número de painéis fotovoltaicos, Cuiabá possui uma 

demanda energética 28,30% maior que Manaus, fator que pode influenciar no efeito que o 
decaimento de eficiência dos painéis terá nas duas cidades. 

As perdas adotadas foram as mesmas em cada situação e tendo impacto semelhante na 
energia produzida no primeiro ano para cada cenário. Entretanto, o impacto do decaimento 
de eficiência dos painéis foi variável, uma vez que, em alguns casos a folga provocada pela 

área dimensionada favoreceu a resiliência do sistema com o passar dos anos. Em outros, não 
foi suficiente para que a edificação ainda fosse considerada ZEB. 

 
Figura 3: Resultados de demanda total e número de painéis fotovoltaicos em cada cidade. Fonte: 

elaborado pelos autores. 

Além das perdas que foram indicadas como dados de entrada, o software indica outras 

que também diminuem a produção energética do sistema e variam em cada cidade: perdas 
por reflexão, perdas do inversor (consumo energético, consumo durante a noite, perdas de 

eficiência, efeito limitador de potência) e o devido ao desvio de eficiência das condições de 
teste (Figura 4). 
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Figura 4: Divisão das perdas para cada cenário. Fonte: elaborado pelos autores. 

As perdas totais para cada cidade, apesar de semelhantes, não foram as mesmas: 33,45% 
para São Paulo, 33,25% para Cuiabá e 29,78% para Manaus. É importante observar como o 

dimensionamento otimizado do inverter pode favorecer a redução das perdas, sendo 
utilizado, para esse estudo, o mesmo modelo em todos os casos. 

Na Figura 5, apresenta-se uma visão geral dos resultados de geração energética 

fotovoltaica numa projeção de 25 anos. Os marcadores em destaque mostram os primeiros 
anos em que a demanda energética da edificação é maior do que o produzido pelos painéis, 

segundo as simulações. Para as três cidades, a edificação não se mantém ZEB na projeção 
para 25 anos, produzindo -4,74% em Manaus, -6,45% em Cuiabá e -3,92% em São Paulo 
para suprir a demanda energética ao final dos 25 anos. O decaimento de produção energética 

total do primeiro ano até o fim da vida útil média dos painéis foi, em média, de 10,16%. 

 

Figura 5: Energia fotovoltaica gerada considerando o decaimento de eficiência dos painéis (kWh/ano). 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Mesmo a diferença da demanda total necessária da edificação e o produzido pelos painéis 
fotovoltaicos depois de 25 anos não tenha passado de 6,45%, é importante entender que, 
levando em consideração os efeitos do aquecimento global, a demanda por condicionamento 

tem a tendência de ser ainda mais elevada para os próximos anos, fazendo essa diferença ser 
significativamente maior. Além disso, caso o mesmo estudo fosse realizado em uma 

edificação com demanda energética maior, mesmo uma porcentagem pequena do consumo 
poderia representar um gasto adicional considerável. 

4. Conclusão  

O dimensionamento e projeto de uma Edificação de Energia Positiva (EEP) inclui a 
incorporação das estratégias de eficiência energética e a geração de energia local e renovável. 

As estratégias podem ser passivas, como a melhora da envoltória da edificação. Na geração, 
os sistemas com painéis fotovoltaicos têm recebido investimentos expressivos nos últimos 
anos, favorecendo a redução do seu preço e sua popularização. 

Ao realizar o dimensionamento do sistema fotovoltaico para uma edificação residencial 
em três cidades com climas diferentes, podemos constatar que as perdas atuantes em cada 

caso também variam, dependendo das condições de contorno: número de painéis, irradiação 
solar e demanda energética. O dimensionamento de um inverter condizente com a demanda 
da edificação e a quantidade e características dos módulos fotovoltaicos auxilia na redução 

das perdas de maneira significativa. 

Outro fator que age na redução da produção energética do sistema fotovoltaico é o 

decaimento de eficiência dos módulos, atuante durante toda sua vida útil. Quando projetada 
uma ZEB com painéis fotovoltaicos como fonte energética, estes devem ser capazes de 
suprir a demanda de energia durante sua vida útil. Dessa forma, faz-se necessária previsão 

de uma margem de produção, considerando o decaimento de eficiência e possíveis aumentos 
de demanda. Somado a isso, deve-se considerar também o decaimento de eficiência dos 

painéis e as perdas de eficiência. 

Na presente pesquisa, nenhum dos três cenários manteve-se resiliente após os 25 anos de 
vida útil dos painéis, com produção menor que a demanda de 3,92% em São Paulo, 4,74% 

em Manaus e 6,45% em Cuiabá. Mesmo sendo diferenças pequenas, podem ser significativas 
em edificações com uma demanda energética muito alta e, como já citado, podem-se somar 

ao aumento de demanda para condicionamento. No caso das perdas de eficiência dos painéis, 
os resultados foram semelhantes entre as cidades. 

Em pesquisas futuros o efeito das perdas e do decaimento de eficiência, considerando 

ainda os efeitos do aquecimento global, poderia ser estudado, até o final da vida útil dos 
painéis. Assim, além da redução da produção energética, existiria, também, o aumento da 

demanda, nos locais com maior carga de resfriamento de ambientes e uma margem de 
segurança ou um período para a reavaliação da demanda poderia ser determinado. 
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Resumo 

O conceito ‘Esponja Urbana’ se baseia em estratégias para garantir espaço e tempo para que as águas 

urbanas escoem gradualmente até rios, arroios e lagos, diminuindo os riscos de enchentes e 

inundações. Envolve coberturas verdes, bacias de infiltração ou zonas de lago, vegetação nativa 

voltada para absorção d’água, pavimentação permeável, entre outros. Nesse sentido, este artigo busca 

discutir alternativas para a maximização da drenagem do solo em áreas com risco de inundação, 

apoiando-se no conceito de ‘Esponja Urbana’ e propondo a criação de espaços multifuncionais que 

possam ser utilizados pela população. Adota como objeto de estudo o canal secundário de 

extravasamento do Rio dos Sinos, localizado em São Leopoldo/ RS. Concluindo, este artigo pretende 

contribuir para o debate de soluções de desenho urbano que visem construir resiliência nas cidades 

diante do enfrentamento necessário às mudanças climáticas e, assim, contribuir para a produção de 

cidades inclusivas, resilientes, sustentáveis e saudáveis. 

Palavras-chave: Esponja urbana; drenagem urbana; cidades sustentáveis. 

 

Abstract 

The ‘Urban Sponge’ concept is based on strategies to guarantee space and time so that urban waters 

gradually drain into rivers, streams and lakes, reducing the risk of flooding. It involves green 

coverings, infiltration basins or lake areas, native vegetation focused on water absorption, 

permeable paving, among others. In this sense, this article seeks to discuss alternatives for 

maximizing soil drainage in areas at risk of flooding,  based on the concept of ‘Urban Sponge’ and 

proposing the creation of multifunctional spaces that can be used by the population. It uses as an 

object of study the secondary overflow channel of the Rio dos Sinos, located in São Leopoldo / RS. 

In conclusion, this article aims to contribute to the debate on urban design solutions that aim to build 

resilience in cities in the face of the necessary confrontation with climate change and, thus, 

contribute to the production of inclusive, resilient, sustainable and healthy cities. 

Keywords: Urban sponge; Urban drainage; Sustainable cities. 
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1. Introdução 

 

O conceito ‘Esponja Urbana’ se baseia em estratégias para garantir espaço e tempo para 

que as águas urbanas escoem gradualmente até rios, arroios e lagos, diminuindo as chances 

de ocorrer eventos como enchentes e inundações. Entre essas estratégias, coberturas verdes, 

bacias de infiltração ou zonas de lago, parques alagáveis, praças-piscinas, vegetação nativa 

voltada para absorção d’água, pavimentação permeável e fomento da biodiversidade local 

formam cidades mais permeáveis, que potencializam a resiliência à água (NGUYEN et al., 

2019). O termo “Esponja Urbana” também é utilizado por Futuro (2012), entretanto, alguns 

autores utilizam ‘Cidade esponja’. 

Segundo Fogeiro (2019), como pioneiro no uso deste conceito está, na Ásia, um dos 

principais arquitetos paisagistas do mundo, Kongjian Yu, famoso por ser o homem que 

reintroduziu antigos sistemas de água chineses no design moderno. Os projetos visam 

construir resiliência em cidades que enfrentam o aumento do nível do mar, secas, inundações 

e as tempestades de pluviosidade rápida e extrema. Essa abordagem vem sendo adotada 

fortemente pelo Governo Chinês e também na Alemanha, Rússia, Estados Unidos e Holanda, 

entre outros, nos últimos anos. 

Por exemplo, a China, devido a seu intenso processo de urbanização, passou por graves 

situações de inundações. Assim, segundo Magalhães (2020), o governo chinês tornou a 

resiliência à água uma prioridade para suas cidades e a partir dos anos 2000 vem sendo 

desenvolvido o projeto chamado ‘Sponje City’ que visa a transformação de cidades pelo país 

afim de minimizar os impactos e ocorrências de cheias e inundações (Figura 1). O país tinha 

objetivo de transformar 30 cidades em cidades-esponja até 2020.  

 

Figura 1: Parque Minghu em Liupanshui, CHINA / Turenscape – China. Fonte: turenscape.com 

A Alemanha começou a introduzir o conceito de ‘Cidade Esponja’ em suas cidades 

devido à problemática de gestão de água urbana e as ondas de calor crescente a cada ano 

(Figura 2). Os projetos urbanos estão em busca da diminuição de áreas impermeáveis, 

recuperação de áreas úmidas e lagos e incentivo de telhados e paredes verdes nas construções 

(ZIMMERMANN, 2016).  
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Figura 2: Parque Krupp, Essen e bairro Rummelsburg, Berlim – Alemanha. Fonte: bgmr.de 

Ainda, a Holanda está tomando iniciativas para aumentar a capacidade de vazão dos seus 

cursos hídricos, para evitar extravasamentos e inundações (Figura 3). As obras estão 

prevendo a integração de espaços de lazer alagáveis. 

 

Figura 3: Espaço do rio Waal, Nijmegen – Holanda. Fonte: royalhaskoningdhv.com 

 

Alinhada ao conceito de ‘Esponja Urbana’, a infraestrutura verde, também chamada de 

infraestrutura ecológica, é um conceito que tem evoluído rapidamente e se tornado cada vez 

mais abrangente. É fundamentada nos conhecimentos da ecologia da paisagem e da ecologia 

urbana e compreende a cidade como um complexo sistema socioecológico, por meio de uma 

visão sistêmica. Por isso, Herzog (2013) afirma a importância de natureza em nossas vidas 

todos os dias e defende que nossa qualidade de vida depende da qualidade da nossa relação 

com a natureza, de como percebemos sua importância e de como convivemos com ela. 

A autora argumenta que a infraestrutura verde é uma rede ecológica urbana que 

reestrutura a paisagem, mimetiza os processos naturais de modo a manter e restaurar as 

funções do ecossistema urbano, oferecendo serviços ecossistêmicos no local, tais como: 

redução das emissões de gases de efeito estufa, prevenção de enchentes e deslizamentos, 

amenização das ilhas de calor, redução do consumo de energia, produção de alimentos, 

melhoria da saúde física e mental das pessoas, aumento e melhoria da biodiversidade, entre 

outros. Essa infraestrutura tem como meta tornar os ambientes urbanos mais sustentáveis e 

resilientes por meio da interação cotidiana das pessoas com a natureza em espaços onde 

ambas tenham prioridade (HERZOG, 2013; FARR, 2013). 

Percebe-se, então, que o conceito ‘Esponja Urbana’ e infraestrutura verde se alinham aos 

objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, especialmente os objetivos 11 - 

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

e o 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos (ONU, 

2021). Assim, destaca-se a importância e urgência de buscar soluções, através do desenho 

urbano, mais adequadas para nossas cidades. Nesse sentido, este artigo busca discutir 

alternativas para a maximização da drenagem do solo em áreas com risco de inundação, 

apoiando-se no conceito de ‘Esponja Urbana’ e propondo a criação de espaços 

multifuncionais que possam ser utilizados pela população.  

 

2. Metodologia 

 

Para atingir os objetivos do trabalho, adota-se como objeto de estudo o canal secundário 

de extravasamento do Rios dos Sinos, localizado em São Leopoldo, Região Metropolitana 
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de Porto Alegre/ RS. Após breve revisão da literatura sobre ‘Esponja urbana’, foram feitos 

levantamentos de dados e levantamentos físicos da área e entorno/ cidade, bem como 

pesquisa sobre os condicionantes urbanísticos e ambientais. Foram analisados os níveis de 

cheias das águas do Rio dos Sinos e os possíveis pontos de conexão e interligação da área 

alagável com o contexto consolidado. Dessa forma, foi possível identificar os problemas e 

potencialidades, assim como traçar as diretrizes de projeto. Ainda, foi feita pesquisa sobre 

materialidade e estrutura mais adequada para a intervenção de forma a possibilitar o livre 

escoamento das águas até a superfície do solo drenante e produzir menor impacto ao meio 

natural possível, mas garantir a estabilidade necessária em ocasiões de cheias. 

 

2.1. Rio dos Sinos - São Leopoldo/ RS 

 

São Leopoldo é um dos 14 municípios que compõe o Vale do Sinos e um dos 34 que 

compõem a Região Metropolitana de Porto Alegre - RMPA. O município fica a 28 

quilômetros da capital Porto Alegre, sendo que 99,60% do município está em área urbana. 

(OBSERVASINOS, 2021). Segundo estimativa do IBGE, em 2020 possui 238.648 

habitantes, área de 103.012 km² e densidade de 2.083,82 hab/km².  

É um dos municípios que fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, que 

envolve 32 munícipios desde sua nascente em Caraá/RS até chegar na sua foz, no delta do 

Jacuí em Canoas/RS (Figura 4). Ao todo, a bacia percorre 190 Km e entre sua nascente e foz 

há uma diferença de altitude de 915m. A planície inferior desta bacia hidrográfica está 

inserida na conurbação da Região Metropolitana de Porto Alegre, apresentando um forte 

adensamento urbano em áreas naturalmente atingidas por cheias. 

 

Figura 4: Localização São Leopoldo/ Canal secundário. Fonte: primeiro autor. 

 

São Leopoldo tem um histórico de enchentes e inundações que trouxeram impactos de 

calamidade à cidade. Segundo Ramos (1975), no Rio dos Sinos as cheias ocorrem 

principalmente no inverno e têm como causa principal o influxo das águas do corpo receptor 

(Guaíba). Na década de 70, após anos sofrendo nas épocas de cheias, os Governos Estadual 

e Federal buscaram financiamento do Governo da Alemanha para viabilizar um projeto 

denominado “Sistema de Proteção contra Cheias” (Figura 5). Atualmente, após mais de 40 

anos do início dessas obras, o sistema se encontra operando no limite e em degradação por 

falta de manutenções devido aos altos custos e à extinção do órgão federal que o 

administrava (PENTEADO, PETRY e ROSS, 2012). 
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1  

Figura 5: Sistema de proteção de cheias. Fonte: primeiro autor. 

 

As falhas do Sistema de Proteção contra Cheias de São Leopoldo prejudicam toda bacia 

do Rio dos Sinos. O impacto regional demandou estudos específicos como o “Estudo de 

Alternativas e Projetos de Minimização dos Efeitos das Cheias da Bacia do Rio dos Sinos” 

da Metroplan (2018). O estudo prevê uma série de medidas que estimulam atividade como 

parques, esportes e estacionamento para as “Zonas de Passagens de Cheias”. Também prevê 

duas intervenções específicas para a área denominada “Canal Secundário”: aprofundamento 

do canal e elevação dos muros existentes.  

Esse Canal Secundário, também denominado “Canal de Extravasamento”, trata da 

terceira fase de implantação do “Sistema de Proteção contra Cheias” e está localizada na 

região central do município, em trecho do rio dos Sinos sob as pontes, que é considerado 

crítico devido seu estreitamento. A partir da implantação dos diques, formou-se então a “Ilha 

da Praia” e um canal de extravasamento, para onde o fluxo fluvial é direcionado em 

ocorrências de cheias (BAZZAN, 2011). Esse canal secundário de extravasamento do Rio 

dos Sinos tem extrema importância para o escoamento de água, pois deveria proporcionar 

maior vazão do rio em seu trecho mais crítico na cidade quando as águas fluviais atingem a 

cota de aproximadamente 4,00 metros (Figura 6).  

 

 

Figura 6: Canal secundário em período normal e de cheias. Fonte: divulgação – Prefeitura 

Municipal de São Leopoldo 
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3. O projeto para o Canal secundário de extravasamento 

 

Trata-se do projeto desenvolvido para o Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura 

e Urbanismo, que visa apresentar uma possibilidade de intervenção que se integre com a 

gestão das águas urbanas e com o ecossistema, proporcionando qualidade ambiental e 

fomento da relação da população com o rio e seu ambiente natural (Figuras 7 e 8). Neste 

sentido, estudos mostram que os indivíduos que possuem maior contato físico com os 

recursos naturais tendem a apresentar atitudes e comportamentos mais positivos em relação 

a sua manutenção e conservação (BOCHI, 2013; SANTOS, 2012). 

 

Figura 7: Canal secundário de extravasamento. Fonte: primeiro autor. 

 

 

Figura 8: Corte esquemático do Canal secundário de extravasamento. Fonte: primeiro autor. 

 

O projeto visa aproveitar estrategicamente a localização, acessibilidade/ mobilidade e 

função da área transformando o local em um parque alagável com otimização da capacidade 

de drenagem do solo, oferecendo um espaço multifuncional de integração com o rio em todas 

as épocas do ano. Essa proposta pode dar visibilidade ao tema e contribuir para a 

conscientização e educação ambiental (Figura 9). 

68



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

 

Figura 9: Proposta para Canal secundário de extravasamento. Fonte: primeiro autor. 

 

Foram estabelecidos pontos de interesse, que são as conexões das passarelas com o solo/ 

contexto consolidado, como por exemplo com o talude existente ao norte ou com a Ilha da 

Praia ao sul, além da interligação entre esses pontos. A ideia é que funcionem totalmente 

integrados e possibilitando percurso completo da área, definido pelo traçado orgânico das 

passarelas. A área possui posicionamento em ângulo em relação à orientação solar, o que 

proporciona boa visibilidade do pôr do sol, potencializada com a criação de mirantes nas 

duas extremidades da Ilha da Praia. 

Foi proposto um percurso restrito para pedestres a 1,0m do nível do solo, que ficará 

submerso nos períodos de cheias, e um percurso superior para pedestres e ciclistas, que se 

integra ao entorno e busca a vitalidade dos espaços, independentemente da situação do 

terreno: alagado ou seco (Figura 10). Também é proposta inserção de rampas que buscam a 

integração dos diferentes níveis, ambientes e cenas que compreendem a área de 

extravasamento. Os acessos são facilitados, proporcionando acessibilidade universal, através 

de rampas com inclinação adequada ou no mesmo nível dos taludes. 

 

Figura 10: Imagem das passarelas propostas. Fonte: primeiro autor. 

69



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

 

Figura 11: Imagem das passarelas e espaços de permanência propostos. Fonte: primeiro autor. 

 

Nos pontos de interesse foram criados espaços de convívio social e contemplação do canal 

(Figura 11), buscando reestabelecer a conexão dos cidadãos com o meio natural urbano. 

Buscou-se ampliar a área plana do talude norte criando um espaço de nível intermediário, 

que possibilita uma aproximação com a área e uma amplitude visual.  

A estrutura mista, de pilares de concreto e vigas e superfícies metálicas, busca oferecer 

menos impacto ao meio natural e ao mesmo tempo garantir a estabilidade nos diferentes 

cenários possíveis, principalmente em ocasiões de cheias (Figura 12). As vigas metálicas 

otimizam a funcionalidade e a estabilidade das passarelas a partir da fixação e durabilidade. 

A integração com o sistema de superfícies metálicas perfuradas permeáveis, possibilita o 

livre escoamento de qualquer fluxo de água até a superfície do solo drenante otimizado, 

organizado através do sistema de valas de infiltração.  

 

Figura 12: Imagem da estrutura das passarelas propostas. Fonte: primeiro autor. 

 

A forração vegetal de toda superfície do solo da área do canal de extravasamento tem o 

protagonismo do projeto. Trata-se primeiramente de uma estratégia para maximizar e ao 

mesmo tempo retardar a drenagem natural do solo, a partir de espécies vegetais nativas 

variadas, introduzidas em zonas que buscam considerar as distintas características de 
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umidade das valas de infiltração (Figura 13) e, além disso, é uma forma de aproximar os 

usuários do local ao ambiente natural introduzido em um contexto de lazer pois, conforme 

apontado por HERZOG (2013), as águas urbanas oferecem também funções de lazer, 

recreação e contemplação. A autora ainda ressalta que projetos deem visibilidade a seus 

fluxos e processos são vitais para a educação ambiental ecológica. 

 

Figura 13: Imagem das zonas que constituem as valas de infiltração. Fonte: primeiro autor. 

 

4. Considerações finais 

 

O artigo trouxe inicialmente uma breve revisão da literatura sobre o conceito de ‘Esponja 

Urbana’ e infraestrutura verde. Assim, evidenciou a importância e urgência de soluções de 

desenho urbano que visem construir resiliência nas cidades diante do enfrentamento 

necessário às mudanças climáticas. Essa abordagem vem sendo adotada fortemente em 

muitos países, tais como China, Alemanha e Holanda, entre outros. Ainda, fez uma breve 

descrição do objeto de estudo: o canal secundário de extravasamento do Rio dos Sinos, em 

São Leopoldo, Região Metropolitana de Porto Alegre/ RS.  

Na sequência, apresenta o projeto para o canal de extravasamento, com o intuito de 

discutir alternativas para a maximização da drenagem do solo em áreas com risco de 

inundação. O projeto aproveitou estrategicamente a localização, acessibilidade e função da 

área transformando o local em um parque alagável com otimização de capacidade de 

drenagem do solo, oferecendo espaços multifuncionais de integração com o rio que possam 

ser utilizados pela população em todas as épocas do ano. Por exemplo, foram propostas 

passarelas em diferentes níveis, pontos de interesse, que são as conexões das passarelas com 

o solo/ contexto consolidado, espaços de permanência e mirantes, que podem contribuir para 

maior visibilidade do tema. A importância desse tipo de abordagem no desenvolvimento de 

projetos urbanos e hidrológicos é a desconstrução do hábito de considerar a obra pública 

estruturante como resolução dos problemas das cidades contemporâneas, mudando o foco 

para soluções baseadas no que já existe e funciona na natureza. 
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Destaca que projetos que contemplem a integração da gestão das águas urbanas com o 

ecossistema, além da mitigação global do clima e redução de impacto, podem proporcionar 

maior qualidade ambiental e fomento da relação da população com o rio e seu ambiente 

natural. A criação de espaços de convívio social e contemplação da natureza pode contribuir 

para a conscientização e educação ambiental. Entretanto, ressalta-se a importância de 

políticas públicas que incentivem projetos nesse sentido. Concluindo, este artigo pretende 

contribuir para o debate de soluções de desenho urbano alinhadas aos objetivos de 

desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, para melhorar a qualidade de vida e contribuir 

para a produção de cidades inclusivas, resilientes, sustentáveis e saudáveis.  
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Resumo 

O presente estudo objetivou identificar a influência de espaços verdes na habitação dos idosos 

através de uma revisão integrativa de literatura de artigos científicos indexados em três bases de 

dados: Web of Science, Scielo e Scopus. Foram selecionados e analisados em profundidade dez 

artigos, sendo a maioria das pesquisas desenvolvidas no continente asiático. Os estudos sugerem: 

maior disponibilidade de diversidade de vegetação acarreta em maiores níveis de atividade física 

regular pelos idosos; existe uma preferência maior por espaços verdes próximos à casa que 

forneçam sombras; presença de hortas influencia que idosos tenham um estilo de vida mais ativo e 

saudável, entre outros. Com uma maior atenção sobre como os espaços de morar se relacionam 

com a natureza e a influência que esses espaços exercem sobre as habitações, é possível pensar em 

uma arquitetura mais comprometida com a qualidade de vida e bem-estar e ainda tornar esses 

espaços ambientalmente mais sustentáveis. 

 

Palavras-chave: Espaços verdes; Habitação; Idosos 

 

Abstract 

The present study objectified to identify the influence of green spaces in the elderly's housing 

through an integrative literature review of scientific articles indexed in three databases: Web of 

Science, Scielo and Scopus. Ten articles were selected and analyzed in depth, with the majority of 

research carried out on the Asian continent. Studies suggest: greater availability of vegetation 

diversity leads to higher levels of regular physical activity by the elderly; there is a greater 

preference for green spaces close to the house that provide shade; the presence of vegetable 

gardens influences that the elderly have a more active and healthier lifestyle, among others. With 

greater attention to how living spaces relate to nature and the influence that these spaces have on 

homes, it is possible to think of an architecture more committed to the quality of life and well-being 

and still make these spaces more environmentally sustainable. 

 

Keywords: Green spaces; Housing; Elderly 
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1. Introdução 

 

A longevidade da população brasileira vem crescendo ao longo dos últimos anos. De 

acordo com os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a expectativa de vida projetada para o ano de 2019 foi de 76,6 anos para ambos os 

sexos da população brasileira. O que significa um aumento de 31,1 anos frente ao 

indicador observado em 1940 (IBGE, 2020). Em 2030, o número de idosos superará o de 

crianças e adolescentes em cerca de 2,28 milhões, diferença que tenderá a aumentar para 

34,6 milhões, em 2050 (66,5 milhões contra 31,8 milhões, respectivamente). Em 2016, os 

idosos já representavam 29,4% no total da população contra 14,1% de crianças e 

adolescentes (IBGE, 2016). É considerado idoso o indivíduo com idade igual ou superior a 

sessenta anos, segundo o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003). 

Com o crescente aumento da população idosa e o próspero tempo acrescido de vida 

nessa faixa etária, surgem reflexões perante o envelhecimento e a qualidade do ambiente. 

O envelhecimento populacional deve-se a melhoria na qualidade de vida, e também a 

avanços na área da saúde, destacando-se aspectos como progressos no: saneamento 

ambiental, na alimentação, redução de índices de violência, controle da poluição, melhores 

níveis de educação, além de avanços tecnológicos, entre outros (FRANCISCO, 2018).  

O aumento deste segmento da população tem despertado crescente interesse na área 

científica para a compreensão em face do processo de envelhecimento. A Psicologia 

Ambiental chama atenção para a importância do ambiente físico. O conceito de vinculação 

aos lugares concatenados diz respeito às fortes ligações que estabelecemos com os espaços 

dentro e ao redor das nossas casas nas diferentes fases do curso de vida (MACEDO et al., 

2008). 

As perdas sensoriais e físico-motoras podem influenciar a interação do idoso com o 

ambiente e a sociedade. Tem-se assim o desafio de garantir a pessoa idosa a oportunidade 

de manter-se ativo e saudável perante o processo de envelhecimento (SILVEIRA, 2018). O 

ambiente deve ser projetado para se adaptar a pessoa, e não demandar dela um esforço 

demasiado de adaptação ao espaço para que seja possível utilizá-lo (HUNT, 1992). Por 

isso, faz-se necessário compreender as mudanças fisiológicas que decorrem do processo de 

envelhecimento e as necessidades espaciais que emergem desse processo.  

Segundo Hunt (1992), as necessidades e capacidades das pessoas estão divididas em 

três categorias: necessidades físicas, necessidades informacionais e necessidades sociais. 

As necessidades físicas são aquelas que envolvem a manutenção da saúde física, segurança 

e conforto. As necessidades informacionais dizem respeito ao processo de obter ou receber 

informações do ambiente e como essas são organizadas e lembradas. Já as necessidades 

sociais estão ligadas a interação social e como a pessoa controla o meio ambiente e sua 

vida. 

Dentre os diversos cenários com os quais as pessoas se relacionam estão os ambientes 

residenciais, que abrangem a área interna do local de moradia e suas adjacências 

(vizinhança e bairro). Segundo Albuquerque e Günther (2019, p. 17): 

A área interna do local de moradia é denominada habitação e se apresenta como espaço 

privilegiado por possibilitar privacidade e proteção do ambiente externo. O processo de habitar 

é uma demanda básica do ser humano e compõe sua territorialidade, ou seja, a apropriação e o 
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pertencimento a um local. Permite, ainda, socializações e aprendizagens com os indivíduos que 

compõem esse microssistema e auxilia na construção de aspectos identitários. 

O ambiente residencial apresenta-se como local propício para manutenção da 

congruência pessoa-ambiente. As características ambientais e as necessidades individuais 

dos idosos servem como uma orientação para compreender a influência ambiental sobre o 

bem-estar dos mesmos, sendo a docilidade o aspecto que se sobressai dessa inter-relação. 

Por isso, é importante questionar para quem o ambiente é bom, não somente se ele é bom 

(ALBUQUERQUE; GÜNTHER, 2019). 

A busca por espaços físicos adaptáveis consiste em considerar que os mesmos facilitem 

a locomoção e permanência dos idosos, ainda que eles apresentem alguma perda funcional, 

e por isso são considerados por pesquisadores da área como ambientes favoráveis e 

amigáveis (MABONI; PARISE, 2011). Segundo Neri (2007), os ambientes amigáveis são 

aqueles capazes de se ajustar as competências e preferências dos idosos, dando a estes um 

senso de controle, de autoeficácia e de pertinência. 

A presença de espaços verdes no entorno de ambientes residenciais é fator considerado 

preponderante para aumentar os níveis de satisfação residencial, o que reflete em um 

aumento da vida social agregada ao lar. Segundo Macedo (1995, p. 2) é considerado como 

espaço verde: 

Toda área urbana ou porção do território ocupada por qualquer tipo de vegetação e que tenham 

um valor social. Neles estão contidos bosques, campos, matas, jardins, etc. O valor social 

atribuído pode ser vinculado em relação a sua utilização em termos de produção de alimentos, 

interesse para a conservação ou preservação de conjuntos de ecossistemas ou mesmo de um 

único ecossistema, ao seu valor estético/cultural e mesmo a sua destinação para o lazer ativo ou 

passivo. 

A estimulação de atividades a serem realizadas no ambiente externo imediato da 

moradia promove maior interação e conexão entre os vizinhos, acarretando em menor 

isolamento social dos idosos (ALBUQUERQUE; GÜNTHER, 2019). O contato diário com 

a natureza diminui o estresse, melhora os hábitos alimentares dos idosos e facilita o estilo 

de vida ativo, contribuindo assim para o envelhecimento ativo e saudável dessa população. 

Depois de apresentar os fatos e no intuito de instigar a reflexão sobre o tema da moradia 

e idosos, o objetivo do estudo consiste em identificar a influência dos espaços verdes na 

utilização dos ambientes residenciais (internos e externos) pelos idosos. O intuito é analisar 

sistematicamente a produção científica, especificamente artigos científicos, no campo do 

envelhecimento perante a influência do ambiente externo na vivência do idoso com o 

ambiente interno.  

 

2. Metodologia 

 

O estudo realizado é de tipologia descritiva e adotou como método a revisão integrativa 

de literatura com busca sistemática. A Revisão Integrativa de Literatura é um método que 

tem por finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um delimitado tema ou 

questão, de maneira sistemática e ordenada, com o objetivo de contribuir para o 

conhecimento de uma área específica de estudo (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; 

ROMAN; FRIEDLANDER, 1998). 
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Para a elaboração da revisão integrativa, em um primeiro momento é necessário 

determinar o objetivo específico, formular questionamentos a serem respondidos e realizar 

uma busca para identificar e coletar pesquisas relacionadas ao tema proposto. Além disto, 

se definem critérios de inclusão e exclusão dos dados de forma prévia, clara e objetiva 

(FERENHOF; FERNANDES, 2016; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A revisão integrativa de literatura consiste na construção de uma análise ampla da 

literatura, contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim 

como reflexões sobre a realização de futuros estudos. O propósito inicial deste método de 

pesquisa é obter um profundo entendimento de um determinado fenômeno baseando-se em 

estudos anteriores. Segundo Mendes, Silveira e Galvão (2008, p. 761-763) são seis as 

etapas que compreendem a pesquisa integrativa, sendo elas:  

Primeira etapa: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a 

elaboração da revisão integrativa; 

Segunda etapa: estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem 

ou busca na literatura; 

Terceira etapa: definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/categorização dos estudos; 

Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 

Quinta etapa: interpretação dos resultados; 

Sexta etapa: apresentação da revisão/síntese do conhecimento. 

Realizou-se uma busca sistemática online, em periódicos com indexação nacional, 

disponíveis para acesso público por meio das bases de dados provenientes do site da 

Capes: Scopus, Scielo e Web of Science. O operador booleano AND foi utilizado e os 

unitermos utilizados na busca encontram-se no Quadro 1 abaixo. 

Assunto e sinônimos em português Assunto e sinônimos em inglês 

Habitação 

Habitação. Home, homing, house. 

Idoso 

Idoso, terceira idade, envelhecimento. Elderly. 

Espaços verdes 

Área verde, espaço verde, jardim, horta. Green area, green space, green urban space, 

green outdoor environments, outdoor 

environments. 
Quadro 1: Unitermos utilizados na busca de artigos para a revisão integrativa. Fonte: elaborado pelas 

autoras. 

 

 O intuito foi verificar como está a pesquisa científica sobre o tema e produzir um 

panorama do mesmo. Desse modo, para guiar, definiu-se como pergunta norteadora: os 

espaços verdes influenciam na utilização do espaço interno e externo pelos idosos? 

Como critérios de inclusão na pesquisa, os trabalhos deveriam conter: estar em língua 

portuguesa e/ou inglesa, disponibilizado nas bases de dados selecionadas para a pesquisa 

proposta, disponibilizados na íntegra e na modalidade de artigo científico, sem restrição de 

período. O critério de exclusão foi: não abordar sobre espaços verdes, não ter como objeto 

de estudo a pessoa idosa e a residência.  
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3. Resultados 

 

Durante a revisão integrativa foram identificados 70 artigos, dos quais 10 trabalhos 

atenderam a todos os critérios de inclusão e foram lidos na íntegra. O fluxograma que 

ilustra as diferentes fases da revisão integrativa está apresentado abaixo na Figura 1. A 

maioria dos estudos identificados foi desenvolvida no continente asiático, a parcela menor 

concentra-se no continente europeu. Nota-se que os artigos são recentes, sendo o mais 

antigo publicado no ano de 2010. 

 

Figura 1: Fluxograma das diferentes etapas da pesquisa integrativa. Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

A Figura 2 e 3, no qual encontram-se abaixo, demonstram de forma agrupada e 

sintetizada as características de cada estudo: periódico em que o estudo foi publicado, 

autores, ano, objetivo, métodos utilizados na pesquisa, amostra e os principais resultados.  
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Figura 2: Artigos incluídos na revisão integrativa constando meio de publicação, autores e ano, 

objetivo, metodologia, amostra e resultados (parte 1). Fonte: elaborado pelas autoras. 

79



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

 

Figura 3: Artigos incluídos na revisão integrativa constando meio de publicação, autores e ano, 

objetivo, metodologia, amostra e resultados (parte 2). Fonte: elaborado pelas autoras. 

Do total de artigos analisados, a maioria utilizou como método de pesquisa entrevista ou 

questionário. Não houve um consenso em relação aos meios de publicação, cada artigo foi 

divulgado em uma revista diferente, a maioria era destinada a área da saúde e ambiente. Da 

totalidade dos 10 artigos lidos na íntegra, 6 eram datados dos últimos sete anos, o que 

demostra a contemporaneidade dessa área de conhecimento. 
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Em relação aos objetivos, os estudos dividiram-se em dois blocos: os que direcionavam 

como foco a avaliação do espaço verde para a participação de atividades físicas ao ar livre, 

como a presença de espaços verdes poderiam influenciar o idoso na prática regular de 

atividades; e o segundo grupo de estudos conduzia o enfoque para as barreiras ambientais 

presentes no ambiente externo que prejudicavam a utilização do mesmo e afetavam a saúde 

do idoso. 

O primeiro grupo de resultados categorizados dos estudos revelam algumas 

considerações importantes a serem destacadas: idosos residentes em bairros com mais 

espaços verdes disponíveis e maior diversidade de vegetação, evidentemente, apresentam 

maiores níveis de participação e regularidade na atividade física; maior probabilidade que 

os idosos se exercitem e cuidem do jardim em um ambiente mais verde; preferência por 

espaços verdes próximos a casa e que forneçam sombra; a presença de hortas influencia em 

um estilo de vida mais ativo e saudável; a baixa qualidade e a falta de espaços verdes 

abertos levam a más formas de utilização dos ambientes externos, no qual acarreta em um 

estilo de vida menos saudável. 

Como principais resultados do segundo grupo, tem-se: a falta de corrimãos nas entradas 

das residências foi identificada pelos idosos dos estudos como sendo a maior barreira 

ambiental; diminuição do acesso a ambientes externos pelos idosos, devido a barreiras 

ambientais externas, acarreta na restrição em participar de atividades fora da residência, 

levando à inatividade física; o alto número de barreiras ambientais em ambientes fechados 

tem um efeito levemente protetor contra o risco de mortalidade nos idosos, um dado 

controverso com os conhecimentos provenientes da literatura, foi encontrado em apenas 

um estudo analisado. 

 

3. Discussão 

 

Todos os estudos incluídos nesta revisão integrativa de literatura são recentes, isso 

provavelmente está associado ao crescente aumento da população idosa, o que é uma 

realidade global. O envelhecimento é um fenômeno individual, dinâmico, progressivo e 

sem reversão que atinge a todos os gêneros e classes sociais. Ele está ligado a mudanças 

que ocorrem nos âmbitos biológicos, psíquicos e sociais (BRITO; LITVOC, 2004; 

FECHINE; TROMPIERI, 2012).   

Segundo o IBGE (2016), em 2070 a estimativa é que a proporção da população idosa 

brasileira alcance a porcentagem acima de 35,0%, o que seria, inclusive, superior ao 

indicador para o conjunto dos países desenvolvidos. Ainda segundo o Instituto, 27,5% das 

pessoas com 60 anos ou mais de idade vivem, atualmente, em domicílios sem a presença 

de arborização (IBGE, 2016). 

Como consta na literatura e nos estudos avaliados acima, há relação entre os espaços 

verdes e o benefício que os mesmos trazem para saúde do idoso, por isso são denominados 

de ambientes restauradores pela bibliografia. Há ainda a inter-relação entre o 

comportamento humano e o ambiente, no qual um não pode ser compreendido 

separadamente do outro, pois o primeiro afeta o segundo e vice-versa (SILVEIRA, 2018).  

A capacidade funcional de uma pessoa diminui drasticamente, quando se tem uma 

fratura de quadril, por exemplo. Com isso, o ambiente impõe mais demandas à pessoa, o 
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que afetará na percepção de barreiras no ambiente. Melhorias no funcionamento, durante a 

recuperação da fratura, podem reduzir o número de barreiras ambientais percebidas 

(PORTEGIJS et al., 2013). Christenson (1990) comenta que o ambiente tem maior efeito 

sobre pessoas com perdas em suas capacidades. Barreiras no ambiente externo imediato da 

residência podem diminuir as possibilidades dos idosos de acesso e desfrute do ar livre, 

restringindo sua participação em atividades, acarretando em inatividade física 

(RANTAKOKKO et al., 2013). 

Ambientes que não comportam as necessidades e características dos idosos também 

influenciam no uso do espaço. Qualidade baixa nos ambientes e falta de espaços verdes 

abertos e disponíveis para idosos levam a más formas de usos espaciais e, 

consequentemente, a um estilo de vida menos saudável (LESTAN; ERŽEN; GOLOBIČ, 

2014). 

Maior diversidade de vegetação é correlacionada com a percepção de natureza podendo 

ser um facilitador para a mobilidade ao ar livre e aumento na atividade física por parte dos 

idosos (KESKINEN et al., 2018). Jardins também podem ter efeito restaurador sobre as 

pessoas idosas, lidar com a terra pode aliviar o estresse e mantem o idoso saudável e ativo 

(VAN DEN BERG et al., 2010). 

Kaplan e Kaplan (2011) explanam como a fadiga mental é o resultado da capacidade 

esgotada de direcionar a atenção e como esse recurso escasso pode ser reabastecido. O 

efeito cumulativo do esforço de direcionar a atenção pode levar a sintomas como 

irritabilidade, impaciência e distração. Ambientes naturais têm uma grande propensão a 

oferecer um fascínio suave e, portanto, podem ajudar na recuperação do cansaço mental.  

A disponibilidade de espaço verde na área próxima da residência aumenta a satisfação 

residencial, refletindo em menor interesse por outros ambientes, e menor deslocamento e 

vida social agregada ao lar. Além de contribuírem para o bem-estar, são identificados 

como potencializadores para a realização de atividades físicas, culminando em redução da 

obesidade e do estresse (ALBUQUERQUE; GÜNTHER, 2019). 

Portanto, com um maior conhecimento sobre as características fisiológicas e 

necessidades espaciais dos idosos, e um esforço consciente de arquitetos, engenheiros e 

designers, o planejamento de ambientes mais responsivos aos idosos pode se tornar uma 

realidade. Projetando-se espaços que incorporam atributos ambientais que proporcionem 

suporte físico, sensorial, social e psicológico, e que assegurem o atendimento às 

necessidades desse público, bem como a relação com o ambiente externo se poderá 

contribuir para um processo de envelhecimento mais saudável, ativo, autônomo e digno. 

 

4. Considerações finais 

 

No presente estudo buscou-se analisar as produções científicas disponibilizadas na 

íntegra em base de dados sobre a influência de espaços verdes na vivência do idoso com o 

ambiente interno e externo, no qual foi possível devido à compilação de dados elaborada 

através da revisão integrativa de literatura. A síntese realizada possibilitou a reflexão 

acerca do tema, ressaltou a importância de considerar as necessidades e características dos 

idosos no planejamento das residências e suas adjacências e evidenciou a importância dos 

espaços verdes na saúde do idoso.  
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O que se tem em comum em todos os estudos analisados é a máxima de que os 

ambientes externos que contem áreas destinadas às vegetações influenciam e melhoram a 

ambiência do idoso para com o ambiente interno e externo. É importante ressaltar que 

nenhum dos artigos científicos analisados derivou-se da área de arquitetura e urbanismo, o 

que indica poucos estudos com a temática realizados na área de arquitetura que estejam 

indexados nos principais indexadores e revistas. Contudo, podem existir estudos em outras 

plataformas que abordam esse assunto, mas que, no entanto, se encontram fora dos 

indexadores analisados nesta pesquisa. 

Acredita-se que novos estudos, ajustados ao contexto nacional, são importantes para 

agregar conhecimento sobre o tema, dar suporte a atuação profissional de arquitetos, 

engenheiros e designers, sensibilizando-os para uma arquitetura mais comprometida e 

engajada na qualidade de vida e bem-estar dos idosos. 

As autoras deste artigo agradecem a UNIEDU/FUMDES que possibilita a bolsa de 

estudos durante o período do mestrado e ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) pelo apoio na realização da 

pesquisa. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é identificar e analisar estudos que tratem a acessibilidade em ambientes 

urbanos brasileiros como contribuição para a qualidade de vida dos idosos. Para isto, realizou-se 

uma revisão sistematizada integrativa com a utilização do método SystematicSearchFlow (SSF). 

Como resultado obteve-se um pequeno portfólio de cinco artigos, o que demonstra a carência de 

estudos que tratam deste tema no Brasil, indexados nas bases de dados pesquisadas. Também se 

destaca a multidisciplinariedade do tema, uma vez que as pesquisas englobam autores de diversas 

áreas do conhecimento. Conclui-se que a conexão com a acessibilidade e o envelhecimento da 

população deve ser pauta no planejamento urbano na busca da qualidade de vida para que os idosos 

tenham autonomia e independência nas cidades. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade; Ambientes urbanos; Idosos 

 

Abstract 

The purpose of this assignment is to identify and analyze studies that treat accessibility in brazilian 

urban environments as a contribution to elderly quality of life. For this, an integrative systematic 

review was performed using the SystematicSearchFlow (SSF) method. As a result we obtained a 

small portfolio of five articles, which demonstrates the lack of studies dealing with this theme in 

Brazil, indexed in the searched databases. The multidisciplinarity of the theme also stands out, 

since the research includes authors from many areas of knowledge. It is concluded that the 

connection with accessibility and population aging should be based on urban planning in search of 

quality of life so that the elderly have autonomy and independence in cities. 

 

Keywords: Acessibility; Urban environments; Elderly people 
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1. Introdução 

 

Nos últimos anos, muitas discussões sobre acessibilidade vêm sendo pautadas em 

normas, legislações, políticas públicas e eventos internacionais. Outro tema igualmente 

destacado é a questão do crescente envelhecimento da população mundial. No entanto, são 

escassas as referências da associação desses temas e raros os estudos de planejamento das 

cidades com atenção ao envelhecimento na ótica da qualidade de vida populacional.  

A elevação da expectativa de vida populacional, o declínio da taxa de fertilidade e a 

redução do número de mortes por doenças anteriormente consideradas intratáveis, como 

cânceres e doenças cardíacas, fizeram com que o mundo sofresse uma transição 

demográfica única e irreversível. A proporção de pessoas com 60 anos ou mais deve 

duplicar entre 2007 e 2050, e seu número atual deve mais que triplicar, alcançando dois 

bilhões em 2050. Na maioria dos países, o número de pessoas acima dos 80 anos deve 

quadruplicar para quase 400 milhões até lá. (ONU, 2019a). No Brasil, o incremento do 

número de idosos segue a tendência mundial. Em 2010, dados do IBGE indicam que havia 

mais de 20 milhões de pessoas idosas no país. De acordo com o censo demográfico 

daquele ano, a estimativa é de um acréscimo médio de mais de 1 milhão de idosos 

anualmente ao longo da próxima década (ONU, 2019b;). 

Além disso, é crescente a migração da população mundial para as áreas urbanas e em 

relação à população idosa este dado não é diferente. De acordo com o Departamento de 

Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (2012, apud ILC Brasil, 2015), nos países mais 

desenvolvidos, a proporção de pessoas que moram nas cidades aumentará dos atuais 78% 

para 86% até 2050. A proporção de habitantes das cidades acima de 60 anos nos países 

menos desenvolvidos também irá crescer, de 7,7% em 2005 para 21% em 2050.  

O despreparo das cidades atuais para a vivência da população idosa traz sérias 

consequências para a qualidade de vida dessa população. Assim, além dos desafios 

econômicos e de saúde pública, deve-se refletir sobre a proteção social do lugar para a 

obtenção de um envelhecimento ativo saudável. O lugar influencia profundamente a 

mobilidade, a participação, o apoio social e o bem-estar. “Harmonizar o envelhecimento e 

o lugar cria oportunidades, mas ignorar a demografia no planejamento urbano cria 

barreiras e acentua riscos.” (ILC Brasil, 2015).  

A Agenda 2030, plano de ação global da ONU, traz diversas discussões atreladas aos 

temas acessibilidade e envelhecimento: 

Valorizar a pessoa idosa e considerar seriamente o envelhecimento da população são vitais 

para a realização da Agenda 2030. Afinal, as questões que envolvem esse segmento 

populacional são transversais, perpassam quase todos os ODS, como os que abordam a 

erradicação da pobreza, a saúde e o bem-estar, a igualdade de gênero, o crescimento 

econômico, o trabalho decente, a redução das desigualdades e cidades sustentáveis, aponta a 

analista de programa do PNUD, Maria Teresa Amaral Fontes. (ONU, 2019b). 

O termo “Envelhecimento Ativo” é preconizado pela OMS como “um processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas”. (OMS, 2005). 

Já o conceito de “Acessibilidade Emocional”, inicialmente denominado de “Acessibilidade 

Plena” foi desenvolvido pelas arquitetas Duarte e Cohen (2018), coordenadoras do núcleo 

Pró-acesso da FAU-UFRJ. Este conceito visa à busca da acessibilidade além de um check-
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list de normas e legislações, que proporcione ao usuário “a sensação de acolhimento e 

afeto pelo lugar” (DUARTE E COHEN, 2018) com o atingimento da empatia espacial. 

A junção desses termos para o planejamento das cidades não se resume à concepção de 

um projeto exclusivo para a população idosa e sim, para se destacar a inclusão destes no 

processo de planejamento, compondo projetos que utilizem o conceito de desenho 

universal não por obrigações normativas e burocráticas, e sim pela busca de autonomia e 

independência - principais aspectos para a qualidade de vida da população que envelhece 

nas cidades.  

A partir deste contexto, torna-se relevante associar os termos acessibilidade e 

envelhecimento uma vez que a população está cada vez mais se deslocando para as cidades 

e estas não estão urbanisticamente preparadas para receber o crescente número de idosos. 

Esta associação visa o planejamento das cidades que compreendam o envelhecimento da 

população através de políticas públicas e privadas que abranjam os conceitos de 

“Envelhecimento Ativo” e “Acessibilidade Emocional”/Plena. Assim, o objetivo deste 

trabalho é identificar e analisar estudos que tratem a acessibilidade em ambientes urbanos 

brasileiros como contribuição para a qualidade de vida dos idosos. Para isto, realizou-se 

uma revisão sistematizada integrativa com a utilização do método SystematicSearchFlow 

(SSF). 

 

2. Metodologia 

 

A fim de responder as questões levantadas, tomou-se como base a revisão bibliográfica 

do tipo revisão sistematizada integrativa. Segundo Gray (2012, p. 84), a revisão 

bibliográfica demonstra as teorias e os argumentos do assunto, assim como, demonstra a 

forma como a pesquisa na área foi realizada por outras pessoas. Alguns dos propósitos da 

revisão bibliográfica são “identificar lacunas no conhecimento que merecem mais 

investigação, questionar ideias atuais ou partir de uma teoria aceita, mas aplicando a um 

novo campo.” (GRAY, 2012, p. 84).  

A revisão bibliográfica do tipo sistemática, a partir de uma pergunta claramente 

formulada, é caracterizada por uma investigação científica que reúne, avalia criticamente e 

conduz a uma síntese dos resultados de múltiplos estudos primários. (CORDEIRO et al., 

2007). Ercole, Melo e Alcoforado (2014) afirmam que a revisão sistemática é uma 

metodologia exclusiva da área da saúde, que envolve pelo menos dois pesquisadores, com 

rigor metodológico a fim de abranger a eficácia de uma intervenção para a solução de um 

problema. Já a revisão integrativa de literatura, “tem como finalidade sintetizar resultados 

obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e 

abrangente.” (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014). Na revisão integrativa, 

diferentemente da revisão sistemática, a busca sistemática pode ser feita por apenas um 

autor e, fornece informações mais amplas sobre um assunto/problema, o que resulta em um 

direcionamento para a definição de conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica 

dos estudos incluídos de um tópico particular. (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014; 

FERENHOF; FERNANDES, 2016). 

Como base para a pesquisa integrativa e análise dos resultados deste trabalho, utilizou-

se o método SSF – SystematicSearchFlow desenvolvido por Ferenhof e Fernandes (2016) 

através de busca sistemática realizada no dia 29 de novembro de 2019. Este método é 
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composto por quatro fases (definição do protocolo de pesquisa, análise, síntese e escrita) e 

oito atividades, conforme especificados na figura 1. 

 

Figura 1: Representação do método de busca sistemática SSF. Fonte: Ferenhof e Fernandes (2016). 

A definição do protocolo de pesquisa, fase um, foi iniciada a partir da elaboração do 

problema de pesquisa: a acessibilidade em ambientes urbanos brasileiros pode contribuir 

para a qualidade de vida dos idosos? A partir desta questão foi definida a estratégia de 

busca1 a partir de três grupos de assuntos: espaço urbano, acessibilidade e idoso. Foram 

escolhidas três base de dados de grande relevância a serem consultadas: Scopus, Web of 

Science e Scielo. As bases Scopus e Web of Science foram escolhidas por serem bases 

internacionais de cunho multidisciplinar da literatura científica. Já a base Scielo, além da 

multidisciplinariedade, se destaca por indexar uma grande quantidade de artigos de 

periódicos brasileiros e regionais. 

O universo de estudo delimitou-se a identificação e análise de artigos científicos. Esta 

restrição é justificada pela existência de uma rigorosa avaliação prévia dos artigos 

científicos para posterior aprovação e publicação o que as tornam fontes mais seguras de 

informação do que outros tipos de publicações científicas. Não houve restrição quanto à 

área geográfica/nacionalidade uma vez que se optou por fazer a seleção de estudos em 

cidades brasileiras na etapa de triagem dos documentos. Como critério de inclusão, foram 

selecionados artigos científicos em português, inglês e espanhol, sendo estes idiomas 

dominados pelas autoras. Como marco temporal, buscaram-se estudo publicados a partir de 

2004 até os dias atuais.  

O ano de 2004 se destaca, pois é um ano de grande relevância na área da 

acessibilidade. Neste ano, entrou em vigor o decreto federal nº 5.296 de 2 de dezembro de 

2004 que regulamentou as “Leis nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade 

                                                 
1 (("Áreas Livres" OR "Centros urbanos" OR urbanismo OR "espaço urbano" OR "Mobilidade urbana" OR 

"Planejamento de cidades" OR "Barreiras Arquitetônicas" OR "Barreiras Físicas" OR "Estruturas de Acesso" OR 

"Planejamento urbano" OR "planificación de la ciudad" OR "espacio urbano" OR "Barreras Arquitectónicas" OR "Áreas 

libres" OR "Barreras Físicas" OR "Estructuras de Acceso" OR "Planificación urbana" OR urbanism OR "urban space" 

OR "urban planning" OR "Urban mobility" OR "City planning" OR "Physical Barrier" OR "Architectural Barrier") AND 

("Acessibilidade espacial" OR acessibilidade OR acessível OR "espaço acessível" OR "espaços acessíveis" OR "desenho 

universal" OR "acessibilidade urbana" OR "Acessibilidade Arquitetônica" OR "Acessibilidade Física" OR "Acesso a 

Instalações" OR "acessibilidade emocional" OR "acessibilidade plena" OR Accessibility OR Accessible OR "accessible 

space" OR "accessible spaces" OR "universal design" OR "urban accessibility" OR "Architectural Accessibility" OR 

"Facility Access" OR "accesibilidad emocional" OR "accesibilidad total" OR "spatial empathy" OR "emotional 

accessibility" OR "full accessibility" OR "Free areas" OR "Urban center" OR "Accessibility special" OR accesibilidad 

OR accesible OR "espacio accesible" OR "espacios accesibles" OR "diseño universal" OR "accesibilidad urbana" OR 

"Accesibilidad Arquitectónica" OR "Accesibilidad Física" OR "Acceso a las Instalaciones" OR "Accesibilidad espacial") 

AND (envelhecimento OR envelhecer OR idoso OR Longevas OR "Pessoa Idosa" OR "Pessoa de Idade" OR "População 

Idosa" OR "Terceira idade" OR envejecimiento OR envejecer OR viejo OR Anciano OR "Adulto Mayor" OR "Persona 

Mayor" OR "Persona de Edad" OR "Tercera Edad" OR aging OR elderly OR Aged)) 
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de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.” (BRASIL, 2004). Além disso, em 

2004 foi publicada a segunda edição da norma técnica brasileira NBR 9050, que 

estabelecia “critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, 

construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos às condições de acessibilidade.” (ABNT, 2004). Em 2015 foi publicada a terceira 

edição da NBR 9050 e em 2020 a versão atualizada.  

Após a consulta nas bases de dados, organizaram-se as bibliografias a partir da 

separação dos artigos científicos encontrados em cada uma das buscas. Para o rigor e 

agilidade desta organização optou-se por um software Mendeley®, organizador de 

bibliografias e referências. Além de contar, armazenar e filtrar as informações, esse 

software possui a ferramenta de identificação de duplicatas que busca e exclui estudos 

duplicados - indexados em mais de uma base de dados.  A partir da identificação das 

duplicatas, iniciou-se o processo de filtros de seleção.  

A filtragem dos artigos foi pautada na localização de artigos que tivessem relação 

simultânea com acessibilidade, ambientes urbanos, idosos e que se tratasse de estudos 

relacionados a locais brasileiros ou que se referissem a este país. A filtragem foi 

subdividida em duas etapas. Primeiramente efetuou-se a leitura dos títulos, resumos e 

palavras-chave de cada artigo. Com isso, foram excluídos os artigos que não estavam 

alinhados com o tema da busca. Os artigos em que não foram identificados estudos 

específicos no Brasil ou que não citavam o país foram incluídos para serem averiguados na 

próxima etapa de seleção. A segunda etapa de filtragem caracterizou-se pela leitura 

completa dos artigos. Neste momento, excluíram-se os artigos que não demonstravam 

aderência à temática sob investigação e os artigos relacionados a outros países e artigos 

que tratavam de uma visão geral sobre o tema, sem citar em nenhum momento o Brasil ou 

cidades brasileiras. A partir do quadro 1, pode-se observar as etapas de filtragem e os 

critérios de exclusão utilizados: 

ETAPAS  FILTRO DE SELEÇÃO CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

ETAPA 01 Leitura de títulos, 

resumos e palavras-chave 
 Não tratavam de idosos 

 Não urbano (moradias ou rural) 

 Palavra acessibilidade em outro contexto (não relacionada à 

mobilidade) 

 Palavra envelhecimento em outro contexto (algo velho e não pessoa 

idosa) 

 Artigos que tratavam de outros países e/ou cidades de outros países 

ETAPA 02 Leitura na íntegra  Não Brasil / Não cidade brasileira 

Quadro 1 – Etapas, filtros e critérios de exclusão dos artigos para a revisão sistematizada integrativa 

desta pesquisa. Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 

Com base nos artigos científicos selecionados, iniciou-se a segunda fase do método 

SSF (FERENHOF; FERNANDES, 2016). Esta fase se destinou a análise e consolidação 

dos dados. Neste momento, a interpretação dos dados e obtenção dos dados bibliométricos 

foi realizada através da combinação e agrupamento das informações levantadas, para isso, 

utilizou-se o editor de planilhas eletrônicas MicrosoftOffice Excel®. Farenhof e Fernandes 

(2016) indicam o uso de uma matriz para análise e síntese dos dados oriundos da análise 

dos artigos, denominada matriz de conhecimento. “A matriz contém informações sobre 

aspectos relacionados ao tema de pesquisa, auxiliando na interpretação e construção da 

redação e revisão integrativa para os pesquisadores.” (FARENHOF; FERNANDES, 2016). 
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A terceira fase desta revisão caracterizou-se pela criação dos relatórios a partir da 

matriz do conhecimento elaborada. Por fim, a quarta fase, destinou-se a consolidação dos 

resultados por intermédio da escrita científica com o propósito de se identificar e analisar 

estudos que tratassem a acessibilidade em ambientes urbanos brasileiros como contribuição 

para a qualidade de vida dos idosos. 

 

3. Apresentação e discussão dos resultados 

 

A busca sistemática com a utilização do método SSF – SystematicSearchFlow 

desenvolvido por Ferenhof e Fernandes (2016) por artigos científicos que abordassem 

simultaneamente os temas acessibilidade, ambientes urbanos, idosos e que se tratasse de 

estudos relacionados a locais brasileiros ou que se referissem a este país, resultou no total 

de 226 artigos científicos, sendo 143 na base de dados Scopus, 69 na Web of Science e 14 

na Scielo. A limpeza de duplicatas identificou 28 artigos indexados em mais de uma base 

de dados, resultando no total corrigido de 198 artigos, conforme demonstrado na tabela 1. 

BASE DE DADOS DELIMITAÇÕES NO TEXTO RESULTADOS 

SCOPUS título, resumo e palavras-chave 143 

WEB OF SCIENCE título, resumo e palavras-chave 69 

SCIELO todos os índices 14 

TOTAL 226 

LIMPEZA DE DUPLICATAS 28 duplicatas 

TOTAL CORRIGIDO 198 

Tabela 1 – Bases de dados pesquisadas, a delimitação do universo de artigos em relação ao texto e na 

terceira coluna os resultados obtidos. Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 

Nas etapas de filtragem dos artigos, é possível observar através do esquema 1 a 

discrepância entre o total corrigido de artigos (198) e a quantidade de artigos filtrados na 

primeira etapa de seleção (26). Com isso, se identifica que a maior parte dos artigos 

presentes nas bases Scopus, Web of Science e Scielo é de estudos relacionados a outros 

países.  Além disso, após a segunda etapa de filtragem, restou apenas um pequeno portfólio 

de cinco artigos que tratavam do Brasil ou de cidades brasileiras. 

 

Esquema 1 – Número total de artigos e filtros utilizados. Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 

O gráfico 1, presente no Relatório Research in Brazil, produzido pela equipe de 

analistas de dados da Clarivate Analytics para a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), indica que o Brasil é o 13º maior produtor de 

publicações de pesquisa (papers) em nível mundial de 2011 a 2016. Contudo, 

considerando a busca sistemática quanto ao tema pesquisado, apesar de o Brasil possuir um 

bom desempenho na quantidade de publicações, poucas são as pesquisas relacionadas a 
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acessibilidade de idosos em ambientes urbanos brasileiros indexadas em bases de dados 

multidisciplinares.   

 
Gráfico 1 – Número de publicações de pesquisa (papers) em nível mundial, com destaque (em verde) 

para o Brasil em 13º lugar. Fonte: InCites – Clarivate Analytics, Web of Science (2011-2016) 

Segundo os gráficos 2 e 3 pode-se observar que a base de dados Scopus foi a base com 

maior quantidade de artigos científicos na busca sistemática. Contudo, a partir das fases de 

filtragem apenas um artigo desta base foi selecionado. Além disso, os gráficos 2 e 3 

demonstram que apesar de possuir artigos que englobam os assuntos acessibilidade, 

espaços urbanos e idosos em seu título, resumo e palavras-chave uma quantidade 

expressiva de artigos foi eliminada a partir da primeira etapa de filtragem através dos 

critérios de exclusão indicados no quadro 1. 

  
Gráfico 2 –Busca sistemática sem filtro de 

seleção em relação à quantidade de artigos 

científicos sobre o tema nas bases de dados 

pesquisadas. Fonte: Elaborado pelas autoras 

(2019). 

Gráfico 3 – Busca sistemática após filtros de seleção em 

relação à quantidade de artigos científicos sobre o tema 

nas bases de dados pesquisadas. Fonte: Elaborado 

pelas autoras (2019). 

O quadro 2 demonstra a multidisciplinariedade do tema desta revisão, uma vez que as 

revistas e os autores dos artigos científicos advêm de diversas áreas do conhecimento. 

Além disso, se observa que mesmo tendo sido realizadas pesquisas em bases de dados 

internacionais, todos os artigos selecionados foram publicados em revistas brasileiras.   
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ANO  TÍTULO DO ARTIGO AUTORES PERIÓDICO  ÁREA 

2019 Acessibilidade de idosos à 

Universidade da Maturidade 

Jéssica da S. Marinho 

et al. 

Revista 

Humanidades e 

Inovação         

Multidisciplinar 

2018 A exclusão social do idoso 

no ambiente urbano 

Mateus de O. A. Fornasier  

Flavia P. Leite 

Revista de Direito 

da Cidade                  

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2017 Capacidade funcional de 

idosos: implicações para 

atividades instrumentais de 

vida diária 

George Luiz A. Santos 

Rosimere F. Santana 

Rev Rene - Revista 

da Rede de 

Enfermagem do 

Nordeste   

Ciências da Saúde 

2013 Estudo da acessibilidade de 

idosos ao centro da cidade 

de Caratinga, MG 

Renato C. Freire Júnior 

Guilherme P. T. Arêas  

Fernando Z. da S. Arêas 

Luis Guilherme Barbosa 

Revista Brasileira 

de Geriatria e 

Gerontologia                                                             

Multidisciplinar 

2005 Os espaços públicos e a 

questão da acessibilidade 

sob o ponto de vista dos 

idosos 

Adriana Lunaro 

Marcos Antonio G. 

Ferreira 

Revista Ciência & 

Engenharia                                  

Engenharias 

Quadro 2 – Artigos, ano, autores, periódicos e áreas. Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 

A respeito das palavras-chave, foram encontradas nos cinco artigos resultantes, 15 

diferentes palavras-chave. Com isso, é possível identificar que não há uma padronização 

das palavras-chave nos estudos. Entretanto, como se pode observar na tabela 02, quando se 

relacionam os três grandes assuntos acessibilidade, ambientes urbanos e idosos é possível 

perceber que, na maior parte dos artigos, a presença dos três assuntos está inserida nas 

palavras-chave com a utilização de termos distintos. Apenas a palavra “idoso” e seu plural 

“idosos” está presente nos cinco artigos científicos. Outro ponto a ser destacado é o fato de 

que mesmo os artigos se relacionarem a estudos realizados no Brasil, nenhum deles inclui 

em suas palavras-chave termos como “Brasil”, “cidades brasileiras” ou afins. 

ASSUNTO PALAVRAS-CHAVE Nº OCORRÊNCIAS TOTAL POR ASSUNTO 

ACESSIBILIDADE acessibilidade 2 

4 barreiras arquitetônicas 1 

acessibilidade urbana 1 

AMBIENTES 

URBANOS 

urbanismo 1 

4 
ambiente urbano 1 

estruturas de acesso 1 

calçadas 1 

IDOSOS idoso(s) 4 

6 saúde do idoso 1 

enfermagem geriátrica 1 

OUTROS exclusão 1 

6 

cuidados de enfermagem 1 

cultura 1 

governo local 1 

método de Delphi 1 

técnica de preferência declarada 1 

Tabela 2 – Palavras-chave encontradas, sua frequência de uso e a relação com os assuntos da revisão: 

acessibilidade, ambientes urbanos e idosos. Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 

A partir dos objetivos dos artigos científicos selecionados e da leitura completa o 

quadro 3 evidencia que os estudos realizados no Brasil, indexados nas bases de dados 

pesquisadas, tratam em sua maioria de pesquisas do tipo levantamento, sendo a maioria 

embasada por questionários. Além disso, o quadro 3 demonstra que apesar de haver apenas 

cinco artigos selecionados, os resultados demonstram que a maior parte dos idosos relata 

dificuldades de se locomover nas calçadas, tanto por problemas de infraestrutura urbana 

quanto por questões de dificuldades funcionais do próprio corpo que são acentuadas com o 

passar da idade. 
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ANO/TÍTULO OBJETIVO DO 

ESTUDO 

MÉTODO/ 

AMOSTRA (N) 

RESULTADOS 

2019 

Acessibilidade de 

idosos à 

Universidade da 

Maturidade 

Descrever a acessibilidade 

dos idosos à Universidade 

da Maturidade (UMA), no 

município de Palmas, 

Tocantins, segundo sexo. 

Levantamento 

(Questionário)/ 

 27 idosos 

O ônibus foi o principal meio de locomoção 

utilizado. 

Os principais problemas para chegar à UMA 

apontados foram problemas na calçada e 

calçada irregular. 

No que se refere às dificuldades de se 

atravessar a rua, relatou-se a impaciência dos 

motoristas. 

2018 

A exclusão social 

do idoso no 

ambiente urbano 

Estudar a questão da 

exclusão social do idoso 

do ambiente urbano – 

principalmente no que 

tange à obliteração do seu 

direito de ir e vir, bem 

como de participar da 

vida em comunidade em 

razão dessa exclusão. 

Revisão de 

Literatura  

A urbanização além de atingir o espaço e as 

interações urbanas, reflete nas relações sociais. 

Os sistemas funcionais não devem ser 

generalistas, pois excluem as pessoas que não 

preenchem esses pré-requisitos. 

Os idosos devem ser considerados no 

planejamento urbano e nas políticas públicas. 

2017 

Capacidade 

funcional de 

idosos: 

implicações para 

atividades 

instrumentais de 

vida diária 

Descrever as implicações 

de fatores socioculturais 

para execução das 

atividades instrumentais 

de vida diária de idosos 

frequentadores de um 

grupo de convivência. 

Levantamento 

(Entrevistas)/  

35 idosos 

O domínio da informática, tecnologias como 

telefonia móvel, acessibilidade do espaço 

urbano, baixa escolaridade, bem como o 

processo de lentificação associados ao 

envelhecimento influenciam a execução de 

atividades diárias, impactando na capacidade 

funcional. 

2013 

Estudo da 

acessibilidade de 

idosos ao centro 

da cidade de 

Caratinga, MG 

Discutir a acessibilidade 

do idoso ao centro da 

cidade de Caratinga, 

localizada no Estado de 

Minas Gerais 

Levantamento 

(Questionário)/ 

255 idosos 

A maioria dos entrevistados se locomove a pé.  

Problemas como obstáculos nas calçadas, 

aglomeração de pessoas, dificuldades para 

atravessar a rua e história de quedas no centro 

foram queixas observadas com frequência. 

2005 

Os espaços 

públicos e a 

questão da 

acessibilidade sob 

o ponto de vista 

dos idosos 

Identificar e avaliar as 

variáveis de 

caracterização física e 

ambiental das calçadas e 

passeios públicos 

destinados à circulação de 

pedestres idosos sob os 

aspectos de conforto, 

segurança e condições 

ambientais. 

Levantamento 

(Questionário/Ent

revistas)  

110 idosos 

Indicação dos atributos mais importantes de 

caracterização física e ambiental das calçadas: 

guias e rampas irregulares, mobiliário urbano 

mal colocado, vegetação e piso inadequado. 

Identificação de locais onde são necessárias 

melhorias e modificações na infraestrutura 

oferecida: dificuldades de atravessamento e 

conflito entre cessão dos espaços públicos 

urbanos para a guarda de automóveis. 

Quadro 3 – Síntese dos estudos selecionados. Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 

Os 4 artigos de fontes primárias encontrados nas bases de dados (Scopus, Web of 

Sciente e Scielo) efetuaram seus estudos em diferentes cidades brasileiras (Mapa 1), porém 

três delas estão localizadas na região Sudeste.  

 
Mapa 1 – Mapa do Brasil com destaque para os Estados brasileiros dos artigos selecionados a partir 

desta revisão. Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 
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Apesar de que o número de artigos encontrados nas bases de dados tenha sido restrito, 

todos eles atentam ao fato de que a população está envelhecendo e está cada vez mais 

urbanizada. E, no Brasil não é diferente. As cidades brasileiras não estão preparadas para 

receber os idosos e isso traz diversas consequências principalmente relacionadas à 

qualidade de vida. 

Observando as cidades brasileiras, percebe-se que nem sempre seus espaços são acessíveis a 

todas as pessoas que lá vivem. A sociedade vive em um meio projetado para pessoas jovens e 

que não apresenta nenhuma dificuldade de locomoção ou mobilidade reduzida. É comum 

encontrar em diversas cidades calçadas irregulares ou mesmo com buracos, praças com 

barreiras físicas e técnicas, sem falar da dificuldade de acesso a bancos, farmácias, 

supermercados, hospitais e áreas de lazer (...) Para uma velhice saudável, é necessário que haja 

interação harmoniosa com o meio ambiente. (PRADO; LICHT, 2004) 

Os idosos tem o direito de participar e viver a cidade, assim como todas as outras 

pessoas. Guimarães (2017) indica que o direito à cidade deve ser definido por processos de 

participação, troca de experiências e práticas espontâneas vivenciadas na cidade. O direito 

à cidade “está marcado pelo poder de alteração e decidir, de modo amplo, os destinos e 

projetos para o espaço urbano.” (GUIMARÃES, 2017). Processos de solidariedade social 

devem ser pauta das políticas públicas para incluir os idosos nas atividades cotidianas da 

sociedade brasileira. 

 

4. Considerações finais 

 

Com o intuito de verificar a presença de estudos que tratassem dos temas 

acessibilidade, ambientes urbanos e idosos no Brasil, esta pesquisa buscou identificar e 

analisar estudos que tratassem a acessibilidade em ambientes urbanos brasileiros como 

contribuição para a qualidade de vida dos idosos. 

Os resultados indicaram que a quantidade de estudos dessa temática, indexados nas 

principais bases de dados, multidisciplinares, é muito pequeno. Diversos são os fatores que 

podem ter levado a esta quantidade inexpressiva de artigos científicos, inclusive o fato de 

estudos nesta temática terem sido publicados em periódicos não indexados nas bases de 

dados pesquisadas. Além disso, a preocupação em se assegurar os direitos das pessoas 

idosas é recente, não sendo isto exclusividade do Brasil. Mesmo no exterior, são escassos 

os meios sociais ou instrumentos de pressão pública referentes a este grupo, principalmente 

no que se refere aos instrumentos jurídicos e de planejamento urbano de defesa do direito 

do idoso.  

Conclui-se que a conexão com a acessibilidade e o envelhecimento da população deve 

ser pauta no planejamento urbano na busca da qualidade de vida para que os idosos tenham 

autonomia e independência nas cidades. Promover a mobilidade ativa através de cidades 

mais inclusivas, não só entre os idosos, contribui com pessoas mais saudáveis e cidades 

ambientalmente mais sustentáveis. Os resultados encontrados incentivam estudos futuros 

no âmbito do tema nos ambientes urbanos brasileiros. 
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Resumo 

Visando a análise de materiais alternativos no concreto foram moldados corpos de prova cilíndricos 
de concreto leve com substituições parciais, em massa, de 30% e 70% do agregado graúdo por 

argila expandida (AE) realizando, também, adições de 20% de sílica da cinza da casca de arroz 

(SCCA) em relação à massa do aglomerante. A partir disso, tem-se como objetivo avaliar a 

viabilidade técnica de concretos leves com AE com e sem adições de SCCA a partir da obtenção da 
massa específica e resistência à compressão através de ensaios laboratoriais. Quanto à compressão 

os concretos leves que utilizaram SCCA obtiveram melhores resultados, entretanto, ainda inferiores 

ao referência.  

Palavras-chave: Sílica da cinza da casca de arroz; Sustentabilidade; Argila expandida. 

 

Abstract 

In order to analyze alternative materials in concrete, cylindrical specimens of lightweight concrete 

were molded with partial substitutions, in mass, of 30% and 70% of the coarse aggregate by 
expanded clay (AE), also making additions of 20% of silica from rice husk ash (SCCA) in relation 

to the mass of the binder. From this, the objective is to evaluate the technical viability of 

lightweight concrete with AE with and without SCCA additions obtaining the specific mass and 

compressive strength through laboratory tests. As for compression, lightweight concretes that used 
SCCA obtained better results, however, still lower than the reference. 

Keywords: Silica of rice husk ash; Sustainability; Expanded clay. 
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1. Introdução 

Apesar do concreto de cimento Portland ser o segundo material mais empregado no 

mundo, ficando atrás da água, tem-se que essa mistura não apresentou grandes inovações 

até os anos 1980 (HELENE e ANDRADE, 2010). Rossignolo (2009) explica que isso se 

deu devido à ausência de métodos e equipamentos que proporcionassem um melhor 

entendimento do comportamento do concreto quando incorporados novos materiais. 

Com o desenvolvimento tecnológico atual, tornou-se possível realizar ensaios e análises 

que permitem a fabricação, com segurança, de concretos especiais, ou seja, que possuem 

constituintes alternativos. Ressalta-se, ainda, que algumas dessas misturas surgiram com o 

intuito de aprimorar características que limitam as aplicações do concreto como, por 

exemplo, a elevada massa específica desse material que tende a gerar elevados esforços de 

peso próprio sobre as estruturas.  Nesse cenário, Rossignolo (2009) sugere o concreto leve 

como uma alternativa a ser considerada objetivando reduções de peso, bem como facilitar 

o transporte e manuseio de peças pré-fabricadas.  

Ademais, dentre as formas existentes para fabricação do concreto leve, tem-se que a 

mais utilizada refere-se à implementação de vazios na mistura por meio da substituição dos 

agregados convencionais por agregados leves como, por exemplo, a argila expandida 

(ROSSIGNOLO, 2009). Esse material apresenta elevada porosidade e formato 

arredondado, impactando diretamente nas propriedades do concreto como a 

trabalhabilidade, desempenho mecânico e durabilidade (MEHTA e MONTEIRO, 2006). 

Assim, a porosidade desse material requer um consumo de água superior para manter uma 

trabalhabilidade adequada, portanto, gera um fator água/cimento elevado que impacta nas 

propriedades da pasta. Mehta e Monteiro (2006) sugerem, para atenuar essa situação, o uso 

de uma quantidade superior de cimento. 

Entretanto, do ponto de vista ambiental, essa medida não é recomendada, visto que o 

cimento Portland gera altas quantidades de gases poluentes na sua produção. Ademais, do 

ponto de vista econômico, o maior consumo de cimento torna o valor do concreto mais 

elevado, uma vez que esse é o componente mais caro da mistura. Nesse cenário, Neville 

(2016) aponta a possibilidade de incorporação de outro material com características 

cimentícias como a sílica a fim de promover a melhora do desempenho mecânico de 

concretos com agregados leves.  

Outrossim, entendendo a responsabilidade da construção civil para com o meio 

ambiente, o concreto surge como uma alternativa para promover a sustentabilidade através 

da incorporação de resíduos no mesmo. Nesse sentido, pode-se mencionar a casca de arroz, 

um subproduto que, quando adequadamente processado, pode se tornar uma fonte de sílica 

(FOLLETO et al. 2005). Esse material, quando empregado no concreto, pode auxiliar na 

formação de compostos cimentícios, visto que apresenta características pozolânicas.  

 A partir disso, a presente pesquisa visa contribuir para a melhor compreensão de 

concretos especiais, mais especificamente o concreto leve, através da análise do impacto da 

argila expandida, bem como do uso da cinza de casca de arroz (SCCA) na mistura. O 

estudo se deu por meio da substituição parcial em massa de 30% e 70% do agregado 

graúdo por argila expandida e da adição de 20% de SCCA em relação à massa de cimento. 

Posteriormente, foram realizados ensaios laboratoriais nos estados fresco e endurecido do 

concreto objetivando definir sua massa específica e consistência e, também, seu 

desempenho mecânico frente à compressão axial simples. 
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2 Referencial Teórico 

2.1 Concreto 

O concreto conhecido como convencional é aquele constituído por uma pasta de 

cimento Portland que envolve agregados de diferentes dimensões (HELENE e 

ANDRADE, 2010). Para Mehta e Monteiro (2006), a ampla aplicação do concreto ocorre 

devido à fácil moldagem de estruturas em diversas formas e tamanhos, à trabalhabilidade e 

à durabilidade do material. Entretanto, embora apresente inúmeras vantagens que 

justifiquem o seu uso, a massa específica do concreto de cimento Portland acaba limitando 

o seu uso. Para Neville (2016) essa propriedade impacta no peso próprio dos elementos de 

concreto, resultando no aumento dos custos da edificação.  

A partir disso, o concreto leve surge como uma alternativa ao convencional, visto que 

diminui o peso específico das edificações gerando economia com fôrmas e cimbramento 

além da diminuição de custos para montagem e transporte de peças pré-fabricadas 

(ROSSIGNOLO, 2009). Ademais, Neville (2016) também salienta que a redução dos 

esforços solicitantes tende a diminuir as dimensões das fundações, gerando economia. Isso 

porque, como indica Rossignolo (2009), a característica primordial dos concretos leves é a 

redução da massa específica, sendo necessário valor inferior a 2000 Kg/m³. 

Nesse sentido, cabe salientar que não há um consenso sobre os valores de massa 

específica que caracterizam um concreto como leve. Para Mehta e Monteiro (2006) e 

Neville (2016), o concreto leve é aquele que possui massa específica inferior a 1850 

Kg/m³. Já para a ABNT NBR NM 35 (1995) o valor obtido não deve ultrapassar 1840 

Kg/m³ sendo necessário, também, observar a resistência à compressão do concreto para 

garantir a segurança da estrutura. Ademais, embora existam várias classificações, todos os 

autores supracitados concordam que o concreto leve consiste na inserção de ar na mistura. 

Neville (2016) salienta que existem três formas de inserir ar na mistura e, assim, 

fabricar concretos leves, porém apenas uma será tratada na presente pesquisa. Essa ocorre 

pela substituição, total ou parcial, dos agregados convencionais (brita e areia) por 

agregados leves e porosos. Isso porque, concretos leves estruturais só podem ser fabricados 

dessa maneira devido, principalmente, à resistência à compressão oferecida pelo agregado.  

(ROSSIGNOLO, 2009). Para Neville (2016) a principal característica desse é a massa 

específica baixa, resultante da alta porosidade em seu interior sendo que o mesmo 

recomenda a utilização de argila expandida quando o objetivo é aplicá-lo em concretos. 

2.1.1   Cimento Portland 

O aglutinante mais utilizado no mundo para a fabricação de concreto é o cimento 

Portland, definido por Mehta e Monteiro (2006) como um material seco com partículas de 

pequeno diâmetro que, quando reagem quimicamente com a água, geram um composto 

aglutinante. Dessa forma, o cimento Portland é formado principalmente de silicatos 

hidráulicos de cálcio, contendo sulfato de cálcio natural, podendo conter substâncias que 

modificam suas propriedades ou que facilitam sua utilização (BAUER, 2008). 

2.1.2   Sílica da Cinza da Casca de Arroz 

Para Folleto et al. (2005), a geração de energia através da queima da casca de arroz é 

uma alternativa aplicável do ponto de vista tecnológico, economicamente viável e 

ecologicamente correta. Assim, para os autores, a utilização da SCCA faz com que exista 

um total aproveitamento no ciclo de industrialização do arroz, gerando resíduo zero. 
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Ademais, a necessidade de encontrar aplicações para esse material, se justifica na medida 

em que, quando descartada no meio ambiente, a SCCA provoca poluição devido ao 

carbono residual presente (FOLLETO et al. 2005). 

A partir disso, é importante mencionar que a cinza possui alto teor de sílica e, ao ser 

produzida com controle, gera um resíduo nobre, conhecido como sílica da cinza da casca 

de arroz. Na construção civil, esse material pode ser empregado na fabricação do concreto, 

como adição cimentícia, visto que o mesmo pode ser considerado altamente pozolânico 

(ZHANG e MALHOTRA, 1996). Nessa perspectiva, além de reduzir indiretamente as 

emissões de CO2 devida à menor utilização de cimento Portland, a sílica da cinza da casca 

de arroz pode ser agregar vantagens ao concreto produzido.  

Em um estudo realizado por Schimanowski et al. (2019), em que o cimento Portland foi 

substituído pela sílica da cinza da casca de arroz, observou-se que pequenas quantidades do 

material, como substituições de 10%, auxiliam no ganho de resistência à compressão em 

idades avançadas. Ademais, Mehta e Monteiro (2006), salientam que a superfície 

específica desse aglomerante alternativo é significativamente maior que a superfície do 

cimento Portland, implicando em maiores adições de água na mistura. 

Por fim, Zhang et al. (1996), após realizarem estudo comparativo entre concretos com e 

sem substituição de cimento Portland por SCCA, concluíram que a mesma reduziu a 

porosidade na zona interfacial entre matriz e agregado e, também, sua largura. Isso afetou a 

resistência à compressão, gerando aumentos nos resultados obtidos.  

2.1.3   Agregados convencionais 

Agregado são materiais particulados com atividade química quase nula, compostos por 

partículas que possuem diferentes tamanhos (BAUER, 2008). Sabendo disso, Neville 

(2016) salienta que as características dos agregados devem ser determinadas, já que esses 

materiais ocupam grande parte do volume final do concreto e podem influenciar em 

diversas propriedades da mistura como trabalhabilidade, massa específica, resistência 

mecânica, durabilidade, entre outras. 

Entre as muitas classificações possíveis para os agregados, que levam em consideração 

origem, massa específica e dimensões, Neville (2016) aponta que a propriedade de maior 

interesse é a granulometria. Segundo a ABNT NBR 7211 (2009) os agregados podem ser 

classificados em miúdos ou graúdos. A normativa técnica salienta, também, que, durante o 

ensaio de granulometria, os agregados miúdos são aqueles que passam na peneira com 

abertura de malha de 4,75 mm, e os graúdos são aqueles que ficam retidos.  

2.1.4   Argila Expandida 

A argila expandida é um agregado artificial produzido através da exposição de argilas 

piroexpansivas a fontes de calor em altas temperaturas (AMBROZEWICZ, 2012). Assim, 

conforme Rossignolo (2009), no tratamento térmico as matérias primas sofrem fusão 

incipiente e, dessa forma, ocorre a expansão do material devido a geração de gases que 

ficam aprisionados no interior da estrutura, mantendo-a porosa após seu resfriamento.  

Rossignolo (2009) salienta, também, que a argila expandida é o único agregado leve 

produzido no Brasil. Essa pode ser obtida através de dois processos de fabricação 

denominados forno rotativo e sinterização. Ademais, são fabricadas em diversas 

granulometrias e, para aplicação na construção civil, podem ser encontradas 

100



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

comercialmente nas numerações 2215, 1506 e 0500, sendo as dimensões dos materiais 

equivalentes, respectivamente, à brita 1, brita 0 e areia grossa.  

Para Moncada et al. (2019) a utilização da argila expandida 1506 apresenta vantagens 

como, por exemplo, a densidade até 2,5 vezes inferior à brita e, também, sua inércia 

química, evitando reações adversas sobre a armadura e a pasta de cimento. Ademais, o uso 

desse agregado pode influenciar outras propriedades do concreto como estabilidade 

dimensional, isolamento termoacústico, resistência mecânica, trabalhabilidade e módulo de 

deformação (ROSSIGNOLO, 2009). 

2.2 Propriedades do Concreto 

É possível conceituar a palavra “propriedade” como as características, sejam essas 

físicas ou químicas, existentes e que devem ser observadas de modo a entender o 

comportamento e diferenciar os materiais existentes. Quanto ao concreto, Sobral (2000) 

ressalta que as características do concreto fresco e do endurecido estão intimamente 

relacionadas. 

2.2.1   Estado Fresco 

A normativa ABNT NBR 12655 (2015, p. 03) define que o concreto no estado fresco é 

aquele “concreto que está completamente misturado e que ainda se encontra em estado 

plástico, capaz de ser adensado por um método escolhido”. Entender as características da 

mistura nesse estado permite que sejam analisadas as possibilidades para transporte, 

lançamento, adensamento e acabamento em obra (NEVILLE, 2016). A partir disso, para a 

presente pesquisa foram observadas a massa específica e a consistência dos traços 

definidos.   

Em relação à massa específica, buscou-se entender o impacto gerado pelo agregado leve 

incorporado nas misturas a partir da comparação entre os resultados obtidos para essas e 

para o concreto convencional. Mehta e Monteiro (2006) ressaltam que o objetivo principal 

do concreto leve mistura é a diminuição de peso, mesmo que os valores para desempenho 

mecânico fiquem prejudicados. Os mesmos autores evidenciam que a resistência à 

compressão do concreto é diretamente influenciada pelo emprego de agregados leves ao 

concreto, geralmente reduzindo-a, entretanto, ainda é possível fabricar concretos leves 

seguros o suficiente para emprego em fins estruturais.  

Para Sobral (2000) a trabalhabilidade é a propriedade mais importante do concreto 

quando no estado fresco, visto que essa envolve a adequação da mistura ao tipo de obra a 

que se destina, aos métodos de lançamento, adensamento e acabamento, à ausência de 

segregação ou exsudação e à adequada compactação. Rossignolo (2009) sugere que a 

argila expandida tende a absorver altas quantidades de água devido à sua porosidade 

interna, logo, a fim de evitar que a trabalhabilidade de concretos com esse material fique 

comprometida, deve ser realizada sua pré-saturação. Essa medida promove um aumento da 

relação água/cimento, logo, também impacta no desempenho mecânico dos elementos.  

2.2.2   Estado Endurecido 

A normativa ABNT NBR 12655 (2015, p. 03) define que o concreto no estado 

endurecido é aquele “concreto que se encontra no estado sólido e que desenvolveu 

resistência mecânica”. Frente ao desempenho mecânico, Helene e Andrade (2010) 

salientam que, em estruturas de concreto armado, a resistência à compressão deve ser 

meticulosamente avaliada a fim de identificar se os elementos cumprem os requisitos de 
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segurança. Nessa perspectiva, o presente estudo visa à obtenção de valores referentes à 

resistência à compressão axial comparando os dados obtidos para os traços com argila 

expandida com e sem adição de SCCA ao traço referência.  

Mehta e Monteiro (2006) ressaltam que a porosidade é inversamente proporcional à 

resistência obtida e, para concretos convencionais, tem-se que a zona de transição e a 

porosidade da matriz cimentícia são fatores limitadores quanto ao desempenho das 

misturas. Ademais, os mesmos autores sugerem que, dentre os diversos fatores que 

impactam na resistência, um dos parâmetros mais importantes diz respeito à relação 

água/cimento que, por sua vez, determina a porosidade da pasta e limita sua resistência.  

No caso da utilização de cinza de casca de arroz, Mehta (1992) conclui que é possível 

substituir mais de 70% do cimento por esse material pozolânico, entretanto, adições de 

10% a 20% já são suficientes para que haja redução de permeabilidade e ganhos de 

resistência mecânica. Ademais, esse aumento no desempenho se dá em idades avançadas.  

 3 Metodologia 

Para calcular o traço de dosagem foi necessário encontrar as propriedades dos materiais 

constituintes. Assim, a seguir serão os ensaios realizados para o cimento Portland, areia, 

brita e argila expandida, bem como o traço definido a partir do método da Associação 

Brasileira de Cimento Portland (ABCP) serão apresentados. Por fim, também os ensaios 

realizados no concreto no estado fresco e no estado endurecido também serão discutidos 

3.1 Caracterização dos materiais 

O aglomerante utilizado foi o Cimento Portland CP-V-ARI, caracterizado pelo alto 

ganho de resistência nas idades iniciais. Ademais, para a dosagem foi determinada a massa 

específica do material pela norma ABNT NBR 16605 (2017). Quanto à SCCA utilizada 

nesse estudo foram retirados dados de bibliografias que utilizaram o mesmo material. 

Para os agregados foi utilizada a brita 0 e a areia grossa disponibilizados pelo 

Laboratório de Engenharia Civil da universidade. Assim, foi determinado a massa unitária 

dos agregados e a granulometria pelas normas ABNT NBR NM 45 (2006) e ABNT NBR 

248 (2003), respectivamente. Ademais, também foi determinada a massa específica do 

agregado graúdo através da norma ABNT NBR NM 53 (2009) e do agregado miúdo pela 

norma ABNT NBR NM 52 (2009). Quanto à argila expandida, utilizou-se nesse estudo a 

1506, por possuir dimensões parecidas à brita 0, o material que a mesma substituiu. 

3.2 Dosagem do Concreto 

Quanto à dosagem do concreto, ou seja, a quantidade de cada material da mistura, 

utilizou-se o método de dosagem da ABCP, visto que o mesmo pode ser aplicado para 

concretos de consistência plástica à fluida (AMBROZEWICZ, 2012). Assim, para a 

aplicação do método foi determinado, inicialmente, que a resistência esperada para o 

concreto aos 28 dias seria 25 MPa e o abatimento em tronco de cone seria 100 milímetros. 

Assim, foram utilizados os resultados dos ensaios de caracterização e realizado o 

cálculo do traço do concreto referência. A partir da proporção encontrada, foram moldados 

outros traços com substituição do agregado graúdo convencional por argila expandida e 

acréscimos de SCCA. Optou-se por substituir os agregados em massa nas porcentagens de 

30% e 70% e adicionar SCCA ao cimento na porcentagem de 20% gerando, assim, 5 traços 

para a análise dos resultados: Traço Referência (REF), traço com 30% de substituição 

(AG30%), traço com 70 % de substituição (AG70%), traço com 30% de substituição e 
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acréscimo de 20% de SCCA (AG30% + SCCA) e traço com 70 % de substituição e 

acréscimo de 20% de SCCA (AG70% + SCCA). 

3.3 Ensaios do Concreto 

A produção do concreto foi mecanizada, utilizando betoneira, já a moldagem e o 

adensamento do concreto foram realizados manualmente em corpos de prova cilíndricos, 

com diâmetro de 10 cm e altura de 20 cm, seguindo as recomendações da norma ABNT 

NBR 5738 (2015). Anteriormente à produção, os materiais foram devidamente pesados, e a 

argila expandida foi saturada. Ainda no estado fresco foi determinada a massa específica 

do concreto através da norma ABNT NBR 9833 (2009). 

Ademais, também foi realizado o ensaio de abatimento em tronco de cone seguindo as 

orientações da norma ABNT NBR NM 67 (1998), objetivando aproximadamente 100 mm, 

como determinado no cálculo de dosagem. Assim, com o intuito de obter o abatimento 

determinado, foi adicionado água sempre que necessário. Dessa forma, a relação 

água/cimento se alterou e, possivelmente, impactou a resistência mecânica. Por fim, os 

corpos de prova foram desmoldados e postos em câmara úmida, para dar prosseguimento à 

cura, onde permaneceram até a idade de rompimento. 

 No estado endurecido, foram realizados os ensaios de compressão axial simples 

seguindo a norma ABNT NBR 5739 (2018). Para a determinação dos resultados foram 

ensaiados 3 corpos de prova para cada traço em cada idade e, então, uma média entre os 

valores foi determinada. A compressão foi realizada aos 7, 28 e 91 dias.  

4 Resultados e Discussões 

A fim de realizar o cálculo de dosagem pelo método da ABCP, a caracterização dos 

materiais foi executada. Os valores obtidos para os agregados convencionais são 

apresentados na Tabela 1. 

  Propriedade Areia Grossa Brita 0 

Massa específica (Kg/m³) 2580 2860 

Massa unitária solta (Kg/m³) 1610 - 

Massa unitária compactada (Kg/m³) - 1510 

Absorção de água (%) - 1,85 

Módulo de finura (mm) 2,75 5,86 

Diâmetro máximo (mm) 4,8 9,5 

Tabela 1 - Valores obtidos para a caracterização dos agregados 

Para o cimento Portland, foi determinada a massa específica e o valor obtido foi de 3,02 

g/cm³ e, conforme fornecido pelo fabricante, tem-se que a superfície específica desse 

material é, em média, igual a 4,08 cm²/g. Já para a SCCA, em um estudo efetuado por 

Marangon et al. (2013), tem-se que a massa específica do material é de aproximadamente 

2,16 g/cm³ e sua área específica igual a 2,11 cm²/g. A partir de uma comparação entre os 

valores obtidos para a superfície específica dos aglomerantes, fica evidente que o valor 

reduzido de SCCA tende a consumir mais água que o cimento. 

Ademais, visando à um melhor entendimento sobre o concreto leve e o impacto causado 

pela argila expandida em suas propriedades, tem-se, na Tabela 2, valores referentes à 

caracterização desse material.  
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Propriedade Argila Expandida 1506 

Massa específica (Kg/m³) 1111 

Densidade aparente (Kg/m³) 600 ± 10% 

Capacidade de retenção de água e ar (%) 18 

Classe granulométrica (mm) 6 - 15 

Porosidade (%) 80 

Tabela 2 - Valores de caracterização da argila expandida fornecidos (Dados do fabricante (2020)) 

A partir disso, tem-se que a porosidade da argila expandida é de 80%, logo, a absorção 

de água desse material tende a ser elevada. Ainda, esse valor está ligado à capacidade de 

retenção de água e ar que, em comparação à absorção de água da brita, apresenta valor 

cerca de 10 vezes maior. Essa diferença impacta na relação água/cimento, visto que o uso 

do agregado leve implica em adições de água além da calculada na dosagem a fim de 

manter a trabalhabilidade da mistura. Nesse contexto, para atenuar a absorção de água do 

novo agregado quando implementado no concreto, optou-se por pré-saturar o mesmo 

através de sua submersão em água durante 24 horas. 

Já para a massa específica, o valor para a brita 0 é de 2860 Kg/m³, ou seja, maior que o 

dobro do valor referente à argila expandida, 1111 Kg/m³. Outrossim, evidencia-se que o 

agregado alternativo diminuirá a massa específica do concreto, conforme indicam as 

bibliografias estudadas.  

Com base nos dados de caracterização apresentados, o traço obtido foi de 

1:2,23:2,04:0,57 para cimento:areia:brita:água, respectivamente. Com base nisso, a 

substituição da brita por argila expandida ocorreu nas porcentagens de 30% e 70%, e a 

adição de cinza de casca de arroz em 20%, ambas em massa. Ainda, como a utilização do 

agregado poroso ocorreu em porcentagens significativas e em dois traços houve adição de 

um material com partículas finas, houveram evidentes modificações na relação 

água/cimento (a/c), bem como na relação água/aglomerante (a/ag), conforme a Tabela 3.  

Traço Fator a/c calculado Fator a/c obtido Fator a/ag Abatimento (cm) 

REF  0,57 0,55 0,55 9,7 

AG30% 0,57 0,59 0,59 9,4 

AG70% 0,57 0,69 0,69 9,8 

AG30% + SCCA 0,57 0,59 0,49 10 

AG70% + SCCA 0,57 0,70 0,59 9,1 

Tabela 3 – Fatores a/c e a/ag obtidos durante o abatimento em tronco de cone 

Ressalta-se, ainda, que foram considerados dois parâmetros diferentes para avaliação 

dos concretos estudados. O primeiro, fator a/c, considera a quantidade de água da mistura 

medida em relação à massa de cimento. Já o segundo, fator a/ag, considera a quantidade de 

água da mistura em relação à massa de aglomerante, portanto, leva em conta as parcelas de 

cimento e SCCA em conjunto.   

A partir disso, no caso dos traços com uso de SCCA as misturas necessitaram de mais 

água em comparação ao concreto leve sem esse aglomerante, gerando um fator a/ag 

inferior ao a/c. Isso pode ser explicado pelo fato da quantidade de cimento e de 

aglomerante serem os denominadores das relações explicadas anteriormente, desse modo, 

como a SCCA foi uma adição à mistura, a quantidade de aglomerante fica superior à 

quantidade de cimento isolada, fazendo com que o resultado da divisão fique diferente para 

os parâmetros.   
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Quanto à moldagem, o traço referência apresentou valor de a/c ligeiramente inferior ao 

estimado no cálculo, pois o abatimento requerido foi obtido antes da adição total da água 

determinada. Isso ocorreu devido à tolerância de 01 cm permitida para o resultado do 

abatimento. Já para os traços AG30% e AG70%, conforme esperado, houve aumento no 

fator a/c, sendo a segunda situação a mais crítica. Por fim, para os traços AG30%+SCCA e 

AG70%+SCCA a mesma situação é verificada. Ainda no estado fresco, quanto ao ensaio 

de massa específica, os resultados podem ser observados na Tabela 4. 

Propriedade REF AG30% AG70% AG30%+SCCA AG70%+SCCA 

Massa específica 

(Kg/m3) 
2340 1950 1640 1994 1701 

Tabela 4 - Valores obtidos para a massa específica do concreto 

De fato, a substituição do agregado fez com que a massa específica do concreto 

diminuísse consideravelmente, sendo essa redução diretamente proporcional à quantidade 

de agregado leve na mistura. As massas específicas dos traços AG30%+SCCA e 

AG70%+SCCA ficaram ligeiramente superiores à AG30% e AG70%, respectivamente, 

pelo fato da adição de SCCA ter promovido um aumento na quantidade de pasta entre os 

grãos. Nesse contexto, de acordo com a definição de concreto leve de Rossignolo (2009), 

todos os concretos alternativos fabricados nessa pesquisa se enquadram como leves, já que 

o valor da massa específica é inferior a 2000 Kg/m³. Nas Figuras 1, 2 e 3 estão dispostos os 

dados obtidos de resistência a compressão dos traços estudados na forma de gráfico. 

 

Figura 1 – Resultados do ensaio de compressão axial simples aos 7 dias. Na qual 

Referência Sem adição de SCCA Com adição de SCCA 

 
Figura 2 – Resultados do ensaio de compressão axial simples aos 28 dias. Na qual 

Referência Sem adição de SCCA Com adição de SCCA 
 

105



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

 

Figura 3 – Resultados do ensaio de compressão axial simples aos 91 dias. Na qual 

Referência Sem adição de SCCA Com adição de SCCA   

O traço referência apresentou comportamento típico de concretos que fazem uso do 

cimento utilizado nessa pesquisa, ou seja, obteve resistência significativa nas primeiras 

idades, e manteve crescimento menor, mas ainda sim considerável, até a última idade de 

rompimento. Quanto aos concretos com argila expandida sem adição de SCCA, aos 7 dias 

foram encontrados resultados inferiores ao concreto referência, sendo que o traço AG70% 

apresentou baixo desempenho. Ainda nessa idade, quando a SCCA foi adicionada, houve 

aumento de 2 MPa no traço AG30% + SCCA e diminuição de resistência no traço AG70% 

+ SCCA. Essa ocorrência pode ser explicada pela cinza que, por ser uma pozolana, tem 

reações mais lentas, sendo necessário avaliar sua influência em idades mais avançadas. 

Já aos 28 dias, foi observado crescimento significativo de resistência para o concreto 

referência, chegando próximo de 12 MPa se comparado à idade de análise anterior, 

diferentemente do que ocorreu para os traços que utilizaram argila expandida. Para 

AG30% e AG70%, o crescimento foi de apenas 3,4 MPa e 1,5 MPa, respectivamente, ou 

seja, muito inferior ao concreto referência. Ademais, quanto à utilização de SCCA, foi 

observado que esse material contribuiu no aumento da resistência, incrementando cerca de 

5,2 MPa e 5,4 MPa aos traços AG30% + SCCA e AG70% + SCCA, quando comparado à 

idade de 7 dias. Assim, fica clara a contribuição da cinza já aos 28 dias, em que os traços 

de concreto leve que a utilizaram obtiveram melhor desempenho. 

Nesse contexto, aos 28 dias o traço com 30% de argila expandida atingiu a resistência 

de cálculo, 25 MPa, utilizando ou não a SCCA como adição ao cimento. Já para AG70% e 

AG70% + SCCA, é perceptível que, embora a cinza tenha contribuído no ganho de 

resistência para o último, esses concretos não atingiram o determinado pelo cálculo. 

Entretanto, de acordo com Mehta e Monteiro (2006), as substituições de 70% podem ser 

consideradas concretos estruturais leves, uma vez que os valores de massa específica estão 

abaixo de 1850 Kg/m³ e a resistência à compressão é maior que 17 MPa. O mesmo não 

pode ser observado para as misturas de 30%, já que as mesmas não obtiveram redução de 

peso tão significativa. 

Por fim, aos 91 dias foi possível verificar o impacto da utilização de SCCA no concreto, 

sendo que os traços que utilizaram esse material apresentaram melhor desempenho, mas, 

ainda sim, resultados inferiores e distantes ao referência. Nesse sentido, ao analisar os 

concretos com SCCA e aqueles sem a adição desse material, foi observado aumento maior 

que 20% na resistência final aos 91 dias. 
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A partir disso, foi verificado que todos os traços com substituição do agregado pela 

argila expandida apresentaram valores inferiores se comparados ao concreto referência, 

possivelmente pela menor resistência do agregado leve e, também, pela porosidade da 

matriz de cimento devido aos altos fatores água/cimento encontrados. Já quanto ao uso de 

SCCA, sua utilização como acréscimo ao cimento auxiliou nas resistências finais, devido 

às características pozolânicas do material, sendo possível, ainda, um crescimento de 

resistência diferenciado em idades mais avançadas. 

5 Considerações Finais 

O presente trabalho expôs uma análise acerca do concreto leve com argila expandida, 

bem como com adições de cinza de casca de arroz, avaliando o desempenho mecânico 

quanto à compressão e determinando a massa específica e consistência. Em relação ao 

estado fresco, houve uma redução do peso, se comparado ao traço referência, de 17% e 

30% para os traços AG30% e AG70%, respectivamente. Sendo que as adições de SCCA 

não influenciaram de forma significativa nessa propriedade.  

Além disso, a trabalhabilidade das misturas foi assegurada por acréscimos de água, 

impactando na relação água/cimento. Isso ocorreu devido à grande porosidade do agregado 

alternativo utilizado e, também, pela maior superfície específica da pozolana incorporada. 

Nessa perspectiva, essa situação aumentou a quantidade de vazios na pasta de cimento, 

impactando diretamente na resistência mecânica dos concretos produzidos. 

Em relação ao ensaio de compressão os valores para os concretos leves foram inferiores. 

No que tange o emprego de argila expandida, verificou-se que essa redução é proporcional 

à porcentagem de substituição analisada e limita a resistência obtida em todas as idades de 

rompimento. Já para a SCCA ficou evidente a contribuição dessa à mistura, principalmente 

em idades avançadas. Nesse sentido, para o aumento de resistência de concretos leves a 

SCCA surge como uma possibilidade viável do ponto de vista técnico e ambiental.    

Por fim, os resultados permitem o uso dessas misturas para a confecção de peças com 

funções estruturais, desde que tomados os devidos cuidados. A partir dessas informações, 

conclui-se que o uso da argila expandida em conjunto com a SCCA pode trazer benefícios 

ao setor da construção civil ao passo que reduz os esforços nas estruturas, através da 

redução da massa específica do concreto. 
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Resumo 

Devido aos constantes avanços tecnológicos torna-se relevante que sejam realizadas pesquisas acerca 

da implantação de materiais alternativos no concreto que aprimorem seus aspectos econômicos, 

sustentáveis e técnicos. Desta maneira, o presente estudo visa avaliar a inserção de argila expandida 
nesse como um agregado em substituição à brita nas porcentagens de 30% e 70% em massa, 

objetivando um melhor desempenho térmico e torná-lo leve. Para isso foram moldadas placas de 

concreto ensaiadas aos 180 dias de idade em uma câmara térmica. Assim, conforme presente em 
bibliografias, a característica da argila expandida de aumentar o isolamento térmico foi verificada, 

sendo a substituição de 70% a mais eficiente. 

Palavras-chave: Isolamento térmico; Agregado leve; Conforto térmico. 

 

Abstract 

Due to the constant technological advances, it becomes relevant that researches are carried out 
about the implantation of alternative materials in the concrete to improve its economic, sustainable 

and technical aspects. In this context, this study aims to evaluate the insertion of expanded clay in it 

as an aggregate to replace gravel in the percentages of 30% and 70%, aiming at a better thermal 
performance and making it lightweight. For this, concrete boards were molded and tested at 180 

days of age in a thermal chamber. Thus, as in bibliographies, the expanded clay's characteristic of 

increasing thermal insulation was verified, with 70% substitution being the most efficient. 

Keywords: Thermal insulation; Lightweight aggregate; Thermal comfort. 
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1. Introdução 

 

Conforme Rossignolo (2009) o concreto produzido com cimento Portland é o material da 

construção civil mais utilizado no mundo. De aplicação ampla, pode ser encontrado em 

elementos estruturais, decorativos e de vedação tendo como principais vantagens a alta 

durabilidade, grande resistência à compressão e facilidade de moldagem em formas variadas 

no estado fresco (ALMEIDA, 2002). Entretanto, apesar dos benefícios oferecidos pelo 

concreto, seu peso elevado é um aspecto limitador na medida em que gera grandes esforços 

sobre as estruturas de fundação, impactando no custo das edificações, e dificulta o transporte 

e manuseio de elementos pré-moldados. 

A partir disso, o concreto leve surge como uma alternativa que tem por objetivo a redução 

de massa específica através da implementação de agregados leves, retirada de finos ou 

incorporação de ar na mistura (ROSSIGNOLO, 2009). No caso do uso de agregados leves, 

tem-se que, visando a obtenção de um concreto leve estrutural, recomenda-se a utilização da 

argila expandida, que pode ser incorporada através de substituições parciais ou totais do 

agregado graúdo. Ademais, salienta-se que há outros agregados leves disponíveis no 

mercado, porém o uso desses está limitado apenas a produção de concretos leves isolantes 

que não preservam características para uso com fins estruturais. 

Nesse contexto, torna-se relevante mencionar que o emprego da argila expandida 

proporciona uma melhora no isolamento térmico e acústico devido à porosidade em seu 

interior, entretanto, algumas propriedades mecânicas podem ser prejudicadas. Essa situação 

foi verificada na pesquisa desenvolvida por Oliveira et al. (2021), em que um concreto leve 

produzido com argila expandida em substituição a brita obteve valores de resistência à 

compressão bastante inferiores ao concreto convencional. Contudo, mesmo com essa 

redução, salienta-se que o concreto leve obtido apresentou condições adequadas, permitindo 

sua aplicação como elemento estrutural. 

Segundo Scobar (2016), a implementação de blocos e painéis produzidos com concreto 

leve é uma alternativa a ser considerada como vedação externa, isso porque a principal forma 

de troca de calor entre ambientes internos e externos de uma edificação ocorre por meio 

desse sistema. Nesse sentido, fica evidente a necessidade de constantes estudos acerca de 

materiais que aprimorem o desempenho térmico nas vedações das edificações. Dessa forma, 

os ambientes ficam mais confortáveis termicamente e habitáveis sem que sejam necessários 

grandes consumos de energia através de sistemas de resfriamento artificiais. 

Portanto, a fim de avaliar o desempenho térmico de um concreto leve foram 

confeccionadas placas retangulares com 30% e 70% de substituição do agregado graúdo por 

argila expandida nos traços calculados que, posteriormente, foram ensaiadas em câmara 

térmica. Esse procedimento se deu objetivando simular um elemento de vedação exposto a 

uma fonte de calor ao longo de determinado tempo visando avaliar a eficiência do material 

ensaiado. 

 

2. Revisão bibliográfica 

 

2.1 Concreto leve  

De acordo com Mehta e Monteiro (2006), o concreto pode ser entendido como um 

material que consiste de um meio de ligação em que são inseridas partículas ou fragmentos 
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de agregados com diferentes dimensões. O ligante utilizado com maior frequência é o 

Cimento Portland que reage com a água e forma um composto que endurece e ganha 

resistência ao longo do tempo. Já quanto aos agregados, geralmente utiliza-se, para os 

graúdos, pedras britadas ou cascalhos e, para os miúdos, areia ou pó de pedra (ALMEIDA, 

2002). 

Já quanto ao concreto leve, a ANBT NBR 12655 (2015) o caracteriza a partir da massa 

específica, sendo necessário que essa seja inferior a 2000 Kg/m³ no estado endurecido. 

Entretanto, essa definição pode ser tanto de caráter mais aprofundado quanto mais limitado, 

dependendo da bibliografia e do autor estudados, visto que há uma ampla quantidade de 

publicações disponíveis relacionadas a esse tema (LOUTOU; HAJJAJI, 2017). 

Apesar de o concreto leve priorizar a redução da massa específica em detrimento à 

resistência, há um valor mínimo a ser alcançado ao realizar ensaios de compressão. Mehta e 

Monteiro (2006, p. 451) definem os concretos leves estruturais como “aqueles que possuem 

uma resistência à compressão, aos 28 dias de idade, superior a 17 MPa e uma massa 

específica seca ao ar aos 28 dias de idade não superior a 1850 Kg/m³”.  

Outrossim, a execução do concreto leve se dá a partir da incorporação de aditivos 

expansores que formam pequenas bolhas de ar no interior da mistura ou, também, através da 

substituição dos agregados convencionais por materiais que promovam redução em seu peso. 

Pode-se citar como exemplo desses materiais o poliestireno, vermiculita, pedra-pomes, 

argila expandida, dentre outros. Nesse sentido, é importante salientar que a argila expandida 

é o agregado leve mais indicado para a fabricação de estruturas (ROSSIGNOLO, 2009).  

Ainda, conforme Neville (2013), o concreto leve é capaz de reduzir custos de estrutura e de 

fundações em função de seu peso reduzido e da menor carga aplicada nessas.  

  

2.2 Argila expandida 

De acordo com Ambrozewicz (2012), a argila expandida é um agregado de forma 

arredondada produzido a partir de argilas piroexpansivas expostas a fontes de calor de altas 

temperaturas. Próximo aos 1200°C, uma parte dos constituintes se funde enquanto outra se 

decompõe quimicamente e libera gases que acabam expandindo o material e assim o mesmo 

permanece após o resfriamento (MORAVIA et al., 2006). Ademais, a fabricação pode 

ocorrer por sinterização ou através de fornos rotativos, sendo que, quando há o objetivo de 

implementar o agregado no concreto, o melhor é o último processo pois a argila resultante 

possui o interior poroso e uma camada de proteção externa (SCOBAR, 2016). 

Nesse sentido, levando em conta a fabricação da argila, verifica-se que a mesma é 

altamente porosa e, portanto, leve, se comparado a outros agregados (MORAVIA et al., 

2006). Essa característica é de grande importância para o estudo da implementação desse 

agregado no concreto, na medida em que o mesmo tende a diminuir a massa específica da 

mistura e, assim, atenuar os esforços solicitantes nas estruturas. Assim, para Moncada et al. 

(2019), entre as principais vantagens de utilizar a argila expandida como agregado para 

concreto estão a baixa densidade, que pode ser até 2,5 vezes menor que a brita, e a inércia 

química, que evita efeitos adversos sobre a pasta de cimento ou a armadura.  

Scobar (2016), aponta, ainda, que o material é comumente utilizado em indústrias têxteis, 

paisagismo e decoração, isolamento térmico e enchimento leve, mas pode, também, ser 

utilizado como agregado para concreto estrutural, desde que sejam tomadas medidas que 

diminuam o impacto da absorção de água do material. Ainda, de acordo com Rossignolo 
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(2009), além de o concreto leve apresentar diminuição da massa específica, a utilização de 

agregados como a argila expandida pode, também, ocasionar alterações significativas em 

outras propriedades como módulo de deformação, relação água cimento, resistência 

mecânica, durabilidade, estabilidade dimensional e isolamento térmico.  

 

2.3 Conforto térmico  

O conforto térmico faz referência ao contentamento do homem com o ambiente ao seu 

redor (ASHRAE, 1997). De acordo com Lamberts (2016) o desempenho de uma edificação 

se mostra insatisfatório em relação às suas características térmicas quando provoca uma 

sensação desagradável oriunda do calor ou do frio, quando o balanço térmico da região é 

instável e o calor perdido para o ambiente e o produzido pelo corpo humano são discrepantes.  

Porém, torna-se relevante ressaltar, como o conceito de conforto térmico faz alusão a 

percepções humanas, esse depende amplamente de fatores físicos, fisiológicos e 

psicológicos (LAMBERTS, 2016).  Os fatores físicos tratam a respeito da interação entre o 

calor do corpo com o ambiente ao redor, considerando questões como, por exemplo, 

temperatura e umidade relativas do ar. Já os fatores fisiológicos tratam a respeito das reações 

fisiológicas do organismo quando exposto durante um tempo a uma determinada condição 

térmica. Por fim, os fatores psicológicos tratam acerca das divergências entre a percepção 

do homem e a resposta a estímulos sensoriais obtida (LAMBERTS, 2016).    

Segundo Fanger (1972), após realizar diversos experimentos, o conforto térmico possui 

como variáveis principais a pressão de vapor de água, temperatura do ar, velocidade relativa 

do ar, temperatura radiante média, metabolismo e vestimenta dos indivíduos. Por fim, 

conforme Bello (2013), tendo em vista que as variáveis climáticas que impactam no conforto 

térmico dos ambientes não podem ser alteradas é necessário foco e preocupação para 

desenvolver projetos de edificações que ofereçam ambientes convenientes e adequados aos 

usuários. 

 

2.4 Desempenho térmico  

De acordo com Bezerra (2003), a energia térmica do meio é incorporada à edificação a 

partir de radiação e/ou convecção e, tendo em vista a divergência de temperatura entre as 

faces externa e interna de uma parede, ocorre entre essas um fluxo de calor por condução. 

Entende-se, ainda, que a radiação é uma troca de calor que se dá com o auxílio de ondas 

eletromagnéticas (OLIVEIRA; RIBAS, 1995). Já a convecção, conforme Frota e Schiffer 

(2001, p. 32), refere-se a “troca de calor entre dois corpos, sendo um deles sólido e o outro 

um fluido”. Ainda, para as mesmas autoras, a condução representa a troca de calor presente 

entre partes de um mesmo corpo com diferentes temperaturas ou entre dois corpos em 

contato físico.  

Ademais, torna-se relevante mencionar, conforme Bezerra (2003) a intensidade do fluxo 

de calor transmitido depende da espessura da parede, densidade do material, condutividade 

térmica e capacidade calorífica. Ainda, materiais de baixa densidade possuem condutividade 

térmica baixa devido à porosidade e ao ar confinado em seu interior, tornando mais difíceis 

as transferências de calor (LAMBERTS et al, 2014). 
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A Figura 1 apresenta um esquema representativo de uma parede que possui o Sol como 

principal fonte fornecedora de calor. Observa-se, ainda, a demonstração da situação 

mencionada referente às trocas de calor e os meios através dos quais essas se dão.  

 

 

Figura 1: Trocas de calor em uma parede. Fonte: Adaptado de Frota e Schiffer (2001). 

Segundo Lamberts et al. (2014) cerca de 20% do consumo de energia elétrica é 

ocasionado pela utilização de ar condicionado em edificações. Ainda, segundo o mesmo 

autor, esse valor pende a um crescimento em um futuro próximo conforme cresce o poder 

aquisitivo da população e, também, devido a não adequação das edificações ao clima. A 

partir disso destaca-se a importância de estudo acerca de meios do isolamento térmico nas 

edificações, buscando redução no consumo energético objetivando a sustentabilidade e 

promovendo conforto e uso adequados dessas. 

Em concordância com Mascarô e Mascarô (1992) pode-se definir o isolamento térmico a 

partir da dificuldade oferecida pelos materias componentes das fachadas, pisos e tetos à 

trocas de calor entre ambientes externos e internos. Para os autores ressalta-se, ainda, a 

necessidade de escolha de materiais adequados conforme o clima da região para que o 

isolamento apropriado seja realizado.  

Frota e Schiffer (2001) mencionam que o conceito de isolamento térmico adotado 

antigamente fazia referência ao uso de materiais espessos e de grande massa, entretanto, 

devido aos avanços tecnológicos, atualmente é possível adequar o projeto às condições do 

edifício, clima e materiais ideais. Ademais, a necessidade de promover isolamento em uma 

edificação depende amplamente da região na qual essa está localizada. Cita-se como 

exemplo as diferenças presentes entre países da Europa e o Brasil, pois nos primeiros 

prioriza-se a conservação do calor no interior das edificações enquanto no segundo, em 

grande parte de sua extensão, o objetivo é impedir a entrada acentuada de calor nas 

edificações (THOMAZ; ISHIOKA, 2001). 

Lamberts (2016) ressalta que a importância de estudos acerca de conforto e isolamento 

térmico baseia-se, principalmente em três fatores. Para o autor, o primeiro fator refere-se ao 

sentimento de satisfação e bem-estar  do homem quando esse se encontra em um ambiente 

termicamente adequado. Já o segundo menciona a produtividade, tendo em vista que 

diversos estudos demonstram que essa sofre impactos devido a desconfortos em função de 

calor ou do frio. E, por fim, o terceiro fator trata a respeito de conservação de energia, pois 
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encontrar ambientes condicionados artificialmente tornou-se algo comum atualmente, 

mesmo que o uso de sistemas de calefação e refrigeração possam ser evitados. 

(LAMBERTS, 2016).    

 

3.  Procedimentos Metodológicos 

 

3.1 Caracterização dos materiais e dosagem do concreto 

Com o objetivo de encontrar um traço para o concreto, o aglomerante e os agregados 

foram ensaiados conforme sugerem as normas técnicas brasileiras. Nesse sentido, para esse 

estudo utilizou-se o cimento CP-V-ARI da marca Cauê, com o intuito de oferecer maior 

resistência à pasta de cimento nas idades inicias. O mesmo tem resistência esperada aos 28 

dias de 40 MPa e foi ensaiado quanto à massa específica através da norma ABNT NBR NM 

23 (2001). 

Já quanto aos agregados, foi utilizada a areia grossa e a brita 0 disponíveis no Laboratório 

de Engenharia Civil (LEC) da universidade, que foram caracterizadas através da obtenção 

dos valores de massa específica a partir das normas ABNT NBR 9776 (1987) e ABNT NBR 

NM 53 (2003). Além disso, também foram realizados os ensaios de massa unitária solta e 

compactada através da ABNT NBR NM 45 (2006) e granulometria pela ABNT NBR 7217 

(1987). Já quanto à argila expandida 1506, foram usados os dados fornecidos pela empresa 

fabricante do material. Na Figura 2 pode-se observar uma comparação de dimensões entre a 

argila expandida e a brita. 

 

Figura 2: Comparação entre argila expandida e brita. Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

Ademais, para o estudo realizado optou-se por utilizar o método de dosagem do concreto 

da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). Para isso, foi definido que a 

resistência estimada aos 28 dias seria de 25MPa e o abatimento em tronco de cone seria igual 

a 100 mm. Nesse sentido, a argila expandida foi implementada no concreto como 

substituição parcial da brita em massa, nas porcentagens de 30% e 70%, utilizando-se o 

mesmo traço calculado para uma moldagem referência.  

 

3.2 Ensaios do concreto fresco 

A produção do concreto foi mecanizada, com utilização de betoneira, sendo que a argila 

utilizada na mistura estava saturada. Já a moldagem foi realizada de forma manual, de duas 
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formas diferentes. Foram fabricados, de acordo a norma ABNT NBR 5738 (2015), corpos 

de prova cilíndricos com diâmetro de 10 cm e altura de 20 cm para a realização de ensaios 

de compressão e tração por compressão diametral. Ademais, foram moldadas placas de 

concreto em fôrmas retangulares de madeira com dimensões 40x20x10cm e o adensamento 

foi realizado em um agitador mecânico durante cerca de 20 segundos, conforme observado 

na Figura 3.  

 

Figura 3: Adensamento do concreto fresco. Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

Durante as moldagens, o concreto foi ensaiado quanto ao abatimento em tronco de cone 

através da ABNT NBR NM 67 (1998). Para cada moldagem objetivou-se encontrar 

abatimento igual a 100 mm com tolerância de 10 mm, adicionando-se água sempre que 

necessário, o que impactou diretamente no fator água/cimento. Ademais, também foi 

realizado o ensaio de massa específica no estado fresco através da ABNT NBR 9833 (2009) 

para as moldagens referência e com substituições de argila expandida. Por fim, após 24 horas 

da moldagem, as placas foram desmoldadas e levadas até a câmara úmida para a continuação 

do processo de cura onde permaneceram durante 7 dias. 

 

3.3 Ensaio de transferência de calor 

Esse ensaio é realizado em uma câmara térmica de formato cúbico que busca medir a 

condução de calor na placa e, assim, determinar se a energia térmica conduzida é menor nos 

concretos com argila. A câmara se assemelha a uma caixa de madeira revestida por material 

isolante na parte interna, que abriga uma fonte de calor. Ademais, a mesma possui uma de 

suas faces abertas, na qual é colocada a placa de concreto e realizado o ensaio. 

Dessa maneira, são instalados termopares centralizados em duas faces, fixados com 

silicone. Um deles (T1) é posto na superfície da placa que está exposta à fonte de calor e tem 

por objetivo simular o lado externo de uma parede de concreto. Já o segundo termopar (T2) 

é posto no centro da superfície oposta à lâmpada e simula a face interna de uma parede. 

Além disso, outro termopar (T3) mede a temperatura ambiente do local onde o ensaio ocorre.  

Sendo assim, o ensaio foi realizado em 3 placas de concreto com 180 dias de idade, sendo 

uma com concreto referência, outra com substituição de 30% de argila e outra com 70%. A 

coleta das temperaturas foi realizada nos três termopares (T1, T2 e T3) a cada 30 minutos 

em um intervalo de 12 horas, ou seja, até a constância de temperatura. A realização do ensaio 

pode ser observada na Figura 4. 
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Figura 4: Placa ensaiada na câmara térmica. Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

4. Resultados e Discussões 

 

Quanto ao cimento Portland, no ensaio de massa específica o valor obtido foi de 3,02 

g/cm³. Já para os agregados utilizados pode ser observado, na Tabela 1, os resultados obtidos 

para a brita 0 e a areia grossa.  

  Propriedade Areia Grossa Brita 0 

Massa específica (Kg/m³) 2580 2860 

Massa unitária solta (Kg/m³) 1610 - 

Massa unitária compactada (Kg/m³) - 1510 

Absorção de água (%) - 1,85 

Módulo de finura (mm) 2,75 5,86 

Diâmetro máximo (mm) 4,8 9,5 

Tabela 1: Valores obtidos para a caracterização dos agregados. Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

A partir dos dados de caracterização, o traço obtido foi de 1:2,23:2,04:0,57 

respectivamente para cimento:areia:brita:água. Já na Tabela 2 são apresentados os dados 

fornecidos pelo fabricante para a argila expandida utilizada nas moldagens. Como pode ser 

observada, a porosidade é alta influenciando diretamente na absorção de água e na 

quantidade dessa presente na mistura. Já quanto a massa específica, é notável que o valor 

referente à argila é consideravelmente inferior ao da brita, em concordância com as 

bibliografias pesquisadas. 

Propriedade Argila Expandida 1506 

Massa específica (Kg/m³) 1111 

Densidade aparente (Kg/m³) 600 ± 10% 

Capacidade de retenção de água e ar (%) 18 

Classe granulométrica (mm) de 6 a 15 

Porosidade (%) 80 

Tabela 2: Valores de caracterização da argila expandida fornecidos. Fonte: Global Minérios (2020). 

Ao realizar o ensaio de massa específica observa-se, conforme descrito na Tabela 3, que 

o valor encontrado para o traço referência é notoriamente mais elevado que os valores 

encontrados para os dois traços que possuem substituições, caracterizando os últimos como 

concretos leves. Ademais, os resultados para o abatimento de tronco de cone ficaram 

116



 
 

 

 

 
 

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

próximos ao estimado, mas, para que isso fosse possível, a quantidade de água inserida na 

mistura teve que ser modificada tendo em vista a alta porosidade da argila expandida.   

Traço Massa específica (Kg/m³) Abatimento (cm) Fator a/c obtido 

Referência  2340 9,7 0,55 

30% de argila 1950 9,4 0,59 

70% de argila 1640 9,8 0,69 

Tabela 3: Valores obtidos para o concreto em estado fresco. Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

Quanto ao ensaio que objetiva verificar o comportamento térmico da face oposta à fonte 

de calor, ou seja, que representa a superfície interna de uma parede, conforme presente na 

Figura 5, as curvas se mostraram com um comportamento exponencial. Isso se dá pelo fato 

de que essas apresentam um crescimento significativo no início do experimento e, com o 

passar do tempo, tendem à estabilização. Ainda, é necessário salientar que as placas possuem 

temperaturas iniciais distintas devido à realização do ensaio em dias diferentes e que a 

temperatura da face exposta à fonte de calor se aproximou de 90°C.   

 

 
Figura 5: Resultados do ensaio de isolamento térmico. Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

A curva que representa a placa com 70% de argila está tendendo a estabilizar por volta 

dos 49°C, o que se mantém bem abaixo do traço referência que, no mesmo horário, 

apresentou cerca de 56°C. Logo, a característica de isolamento térmico da argila expandida 

pode ser verificada a partir dos 7°C de diferença entre as placas.  

Já a curva representativa da placa com 30% de argila também demonstra menor 

temperatura quando comparada à referência, tendo um resultado menos satisfatório à placa 

de 70%, porém ainda assim adequado. Por fim, torna-se relevante ressaltar que, concretos 

com os mesmos teores de substituição foram ensaiados e apresentaram valores de resistência 

à compressão inferiores ao referência, mas que os caracterizam como concretos leves 

estruturais.    

 

5. Considerações Finais  

Assim, a utilização de agregados leves no concreto como, por exemplo, a argila expandida 

substituindo o agregado graúdo em porcentagens de 30% e 70%, gera uma redução 

significativa na massa específica caracterizando os concretos estudados como leves. Nesse 

sentido pode-se concluir que o menor peso reduz esforços impostos, impactando nas seções 

da estrutura utilizada e culminando numa queda dos custos. 
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Através da realização do ensaio em câmara térmica, foi possível comprovar o que a 

literatura sugere em relação ao desempenho térmico do material devido ao ar presente no 

interior do agregado leve. Quantificando esse resultado, tem-se uma diferença, entre o traço 

referência e o traço com 70% de substituição, de cerca de 7°C entre as placas avaliadas. 

Ainda, conclui-se que a argila expandida contribui, de fato, para o conforto térmico dos 

ambientes através do isolamento do fluxo de calor imposto à vedação, logo, apresenta 

características sustentáveis ao passo que diminui a necessidade de alteração artificial da 

temperatura interna da edificação.   
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Resumo 

A construção civil é importante para o crescimento econômico e social, porém é grande geradora 
de impactos ambientais em todas as etapas do seu processo. As argamassas convencionais são 
grandes geradoras de resíduos, tornando-se essencial sua prevenção de resíduo na fonte. A 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) propõe um modelo de 
gerenciamento de resíduos, que minimiza os resíduos na fonte através de técnicas sustentáveis 
utilizadas em obra, visando à redução e eliminação dos resíduos. O objetivo desta pesquisa é 
analisar a geração de resíduos causada durante o processo de utilização das argamassas produzidas 
em obra, mensurando as etapas, de modo a detectar os principais focos de geração de resíduo. A 
metodologia deste estudo envolve a prevenção de resíduos na fonte, identificando os pontos críticos 
no processo de produção de argamassas em canteiro de obras. Como resultados, são propostas 
soluções que possibilitam a redução da geração de resíduos. 

 

Palavras-chave: Resíduos; Construção civil 2; Gestão ambiental. 

9 

Abstract 

Civil construction is important for economic and social growth, but it is a major generator of 

environmental impacts in all stages of its process. Conventional mortars are great generators of 

residues, making their prevention of residues at the source essential. The Environmental Sanitation 

Technology Company (CETESB) proposes a waste management model, which minimizes waste at 

the source through sustainable techniques used on site, aiming at reducing and eliminating waste. 

The objective of this research is to analyze the generation of waste caused during the process of 

using mortars produced on site, measuring the steps, in order to detect the main sources of waste 

generation. The methodology of this study involves the prevention of residues at the source, 

identifying the critical points in the mortar production process at the construction site. As a result, 

solutions are proposed that enable the reduction of waste generation. 

 

Keywords: Waste; Civil construction 2; Environmental management. 
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1. Introdução 

 

O cenário da indústria da construção civil ocupa posição de atraso em relação aos 
aspectos organizacionais e de controle de seus processos produtivos quando comparada aos 
demais ramos industriais. Esta condição torna-se uma aliada para a geração de resíduos e 
passivos ambientais. Além disso, a cadeia da construção civil carrega o título de uma das 
industriais com maior índice de consumo de recursos naturais e de geração de resíduos.  

Surge a problemática relacionada com a minimização do impacto gerado pelos resíduos 
da construção civil (RCC). Em decorrência dessa problemática, tornam-se imprescindíveis 
estudos que indiquem uma alternativa, seja em nível de prevenção, reutilização, 
reciclagem, processamento ou mesmo disposição final correta dos resíduos.  

A construção civil é atividade importante para o crescimento econômico e social, 
entretanto, apresenta-se como grande geradora de impactos ambientais, o que se deve não 
somente ao consumo de recursos naturais, como também pela modificação da paisagem e 
pela geração de resíduos (PINTO, 2005). 

Só na indústria de revestimentos cerâmicos, a relação entre resíduos descartados na 
produção constitui um importante gargalo industrial, que se sobrepõe principalmente no 
custo final do produto. Na produção nacional, o volume descartado representa em média 
3,0% de toda a produção de revestimentos cerâmicos (PAIXÃO et al., 2011). 

Materiais mais sustentáveis, em especial os resíduos, têm sido considerados 
indispensáveis para reduzir o esgotamento dos recursos naturais e aliviar os impactos 
ambientais através da introdução de materiais reciclados (agregados e subprodutos) em 
materiais cimentícios. Segundo Meddah, Praveenkumar, Vijayalakshmi, Manigandan, 
Arunachalam (2020), por muitos anos, o cimento Portland convencional foi considerado, e 
ainda, o indispensável até mesmo o material de ligação exclusivo para todos os materiais à 
base de cimento, especialmente concreto e argamassa. 

O porcelanato é um revestimento cerâmico que possui excelentes características, dentre 
elas a sua elevada resistência mecânica, resistência ao risco e resistência ao ataque 
químico. Segundo Marques et. al., 2007, a fabricação do porcelanato exige uma etapa de 
polimento, que tem como objetivos nivelar, remover riscos e defeitos, além de dar brilho a 
peça. Esse processo resulta em uma grande quantidade de resíduo que deve ser descartada 
em aterros sanitários. Durante a sua produção, o processo de polimento gera cerca de 250 g 
de resíduo por m² de porcelanato (CABRAL JR. et al., 2010). 

Segundo Cassa et al (2001) a cadeia produtiva da construção civil, também denominada 
construbusiness, apresenta importantes impactos ambientais em todas as etapas do seu 
processo: extração de matérias primas, produção de materiais, construção, uso e 
demolição. Para os autores, qualquer sociedade seriamente preocupada com esta questão 
deveria priorizar o aperfeiçoamento da construção civil. 
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1.1. Objetivos 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar a geração de resíduos causada durante 
o processo de utilização das argamassas produzidas em obra, mensurando as etapas, de 
modo a detectar os principais focos de geração de resíduo. 

 

2. Levantamentos de pontos de geração de resíduos de argamassas em obras da 
construção civil  

 

2.1. Legislações 

A legislação responsável pela regulamentação da gestão dos resíduos da construção 
no Brasil é a Resolução CONAMA no 307 de 05 de junho de 2002, do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil, objetivando disciplinar as ações necessárias de forma a 
minimizar os impactos ambientais.  

A Resolução classifica os Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e estabelece 
a destinação adequada de RCD de acordo com as suas classes. Para os geradores, o 
objetivo principal é a não geração de resíduos e, posteriormente, a redução, a reutilização, 
a reciclagem e a destinação final; define o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil como instrumento para a implementação da gestão dos RCC’s, o qual 
deve incorporar o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
e os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Com relação às normas técnicas brasileiras, a NBR 10005 fixa os requisitos exigíveis 
para a obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos, a NBR 10006 fixa os requisitos 
exigíveis para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos. A NBR 10007 fixa os 
requisitos exigíveis para amostragem de resíduos sólidos, a NBR 15112 fixa os requisitos 
exigíveis para projeto, implantação e operação de áreas de transbordo e triagem de resíduos 
da construção civil e resíduos volumosos. A NBR 15113 fixa os requisitos mínimos 
exigíveis para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos sólidos da construção 
civil, e a NBR 15115 estabelece os critérios para execução de camadas de reforço do 
subleito, sub-base e base de pavimentos, bem como camada de revestimento primário, com 
agregado reciclado de resíduo sólido da construção civil em obras de pavimentação, 
enquanto a NBR 15116 estabelece os requisitos para o emprego de agregados reciclados de 
resíduos sólidos da construção civil. 

A Resolução CONAMA 307/02 apresenta como definição para resíduos da 
construção civil aqueles “provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 
obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais 
como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, 
tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, 
vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de 
obras, caliça ou metralha”. 
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2.2. Levantamento dos resíduos 

Em processos de estruturas e alvenarias convencionais, percebe-se que normalmente 
os canteiros de obras são dados por um amplo espaço para disposição e armazenamento 
dos materiais. Durante levantamentos realizados no município de Florianópolis-SC notou-
se ausência de um projeto de canteiro que permita uma organização fundamental e 
minimização da distância do local de produção e da aplicação. 

Percebeu-se que as baias de agregado miúdo são distantes da central de argamassa. 
Além deste fato, após sua produção, as argamassas são transportadas com carrinho de mão 
simples (Figura 1a), percorrendo a edificação até o poço do elevador, onde o carrinho de 
mão é içado mecanicamente por uma roldana até chegar ao pavimento em que a argamassa 
será aplicada (Figura 1b). 

 

  
Figura 1. Produção das argamassas (a) Içamento do carrinho de mão (b). 

 

Foram feitas medições do volume dos carrinhos de mão utilizados em obra. Os 
levantamentos apontaram, a quantidade de argamassa necessária para assentamento das 
alvenarias convencionais, as perdas no assentamento, as perdas no transporte e o consumo 
mensurado, considerando a argamassa necessária mais as perdas no processo. 

A Tabela 1 apresenta resumidamente os resultados obtidos nos levantamentos 
realizados em obra.  
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Tabela 1. Consumos de argamassas no assentamento.  

Descrição Consumo (Kg/m²) 

Argamassa necessária  11,4 

Perda no assentamento 4,2 

Perda no transporte 0,9 

Consumo mensurado 16,5 

 

 

2.3. Fontes e causas da geração dos resíduos de argamassas em obras da 
construção civil 

Após os levantamentos em obra, foram identificadas as fontes e causas da geração 
de resíduos pelos processos de produção/confecção, transporte e aplicação das argamassas 
no assentamento de alvenaria de vedação. A Figura 2 mostra os pontos críticos do 
processo. 

 
Figura 2. Identificação das perdas de argamassa de assentamento. 

 

Os materiais constituintes das argamassas são armazenados em baias e demais 
áreas abertas, provocando alguns derramamentos dos agregados das baias. Conforme a NR 
18 a central de argamassa precisa estar coberta. Uma pequena parcela de resíduo é gerada, 
por material que é depositado fora da baia. Observaram-se perdas durante o transporte, que 
usualmente é feito com carrinhos de mão, conforme já exposto. Faz-se enchimento de 
carrinhos de mão e deslocamentos até local de descarga da argamassa, provocando muitas 
vezes perdas no transporte. Durante o assentamento dos blocos cerâmicos (tijolos), notou-
se argamassa expulsa da fiada para acomodação do bloco, caindo em solo e não sendo 
reutilizada. 

Pode-se elencar na Tabela 2 algumas avaliações de informações relevantes, 
consequência/efeito e providencias sugeridas no processo.  
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Tabela 2. Pontos identificados e sugestões de providências.  

Informação Relevante Consequência/efeito Providência sugerida 

Falta de organização do 
canteiro obras 

Desperdício de matéria 
prima 

Projeto de canteiro 

Estocagem do material Ausência de planejamento 
funcional para a estocagem 
de materiais 

Planejamento de 
estocagem 

Pouca conscientização dos 
operários para realização 
das tarefas 

Falta de padronização na 
execução das tarefas 
causam desperdício e 
geração de resíduos 

Treinamento e cursos para 
os operários 

Processos de assentamento Altamente gerador de 
resíduo devido aplicação 
antiquada 

Conscientização dos 
operários, organização e 
limpeza da área para 
trabalho 

Não separação de material 
para reciclagem 

Falta de organização para 
o depósito de resíduos. 
Grande mistura de 
resíduos de classes 
diferentes 

Melhor organização e 
separação para reciclagem 

 

 

3. Soluções propostas 

A partir dos levantamentos da geração de resíduos, diagnóstico para os processos 
em alvenaria convencional e em alvenaria estrutural, é possível elencar possíveis soluções 
para cada diagnóstico em campo. 

Quanto à questão de perda de material durante descarga fora da baia, a solução 
proposta é a criação de baia auxiliar para minimização de perda por estocagem. A baia 
auxiliar deve ter paredes de contenção baixas que permitam o acesso pela central de 
agregados. Sua região deve ser revestida com um piso de concreto, de maneira que o 
carregamento das padiolas seja feita sobre este local, de maneira que o agregado que cai 
fora da padiola não seja contaminado e possa ser utilizado na próxima mensuração do 
traço.  

Os resíduos por transporte da argamassa do local de produção até a caixa dos 
elevadores, onde carrinhos de mão são içados até o pavimento de aplicação desta 
argamassa, poderiam ser minimizados com a redução da distância de transporte da 
argamassa entre armazenagem e unidade de consumo, além de idealização de projeto de 
canteiro funcional. Outra proposta simples seria cobrir-se o carrinho de mão para casos de 
transporte de maiores distâncias, contendo argamassa com o carrinho em movimento, além 
da marcação de níveis-limítrofes para enchimento dos carrinhos, de forma a indicar qual o 
volume que deve ser transportado. 

Com identificação de perda embutida no assentamento da alvenaria, e alteração do 
processo de assentamento da alvenaria com colher de pedreiro para bisnaga, a perda é 
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reduzida. A argamassa residual, apesar de não contribuir estruturalmente, não acaba por 
contaminar o ambiente uma vez que fica embutida na alvenaria.  

Uma proposta para a solução de resíduos gerados pelo excedente de argamassa de 
assentamento é a análise deste material em laboratório para possível utilização em um fim 
menos nobre que não tenha finalidade estrutural. Ensaios de laboratório podem auxiliar no 
reaproveitamento de argamassas que sejam resíduos de assentamento de blocos cerâmicos 
(tijolos). Equipamentos que façam a moagem de resíduos podem ser empregados na 
própria obra, podendo gerar novas argamassas aplicáveis, material para enchimento, 
produção de blocos intertravados (paver) no próprio canteiro de obra para pavimentação da 
calçada da edificação, áreas de lazer, etc. 

Uma hipótese levantada que mudaria todo o processo de produção de argamassa foi 
a substituição da argamassa rodada em obra pela argamassa estabilizada. Outra solução 
para redução de resíduos para produção de argamassas, e pode ser adotada para todas as 
etapas de uma obra, é a realização de palestras informativas que provoquem 
conscientização e colaboração dos funcionários operários, partes fundamentais no 
gerenciamento de resíduos. Podendo ser elaborado um programa de conscientização e 
incentivo, onde os funcionários possam identificar os resíduos gerados por 
equipes/atividades distintas na própria obra, e colaborar com propostas de soluções de 
controle da produção de resíduos, adotando boas práticas no canteiro. 

 

4. Considerações finais 

 

Com os levantamentos e análise em canteiro de obra, foi possível observar os 
principais focos de geração de resíduo nos processos de produção, transporte e aplicação 
(assentamento) das argamassas na construção civil.  

Foi observada uma grande geração de resíduos para a elaboração de argamassa de 
assentamento. Como pontos da geração de resíduos em canteiro de obra foram detectados: 
ausência de projetos de canteiros, distância de transporte, falta de organização no canteiro, 
planejamento e operações (produção/confecção e assentamento das argamassas).  

Foram elencadas propostas de soluções para prevenção de resíduos na fonte, como: 
controle do volume de produção e transporte de argamassa no carrinho de mão, projeto de 
canteiro, uso de big bags que diminui ainda paletização, uso de escantilhão e bisnaga, 
promoção de palestras informativas e programa de conscientização e incentivo aos 
operários. As soluções propostas auxiliam no reaproveitamento de parte dos resíduos 
gerados e reduzem o consumo de materiais pelos desperdícios gerados. 
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Resumo

O canteiro de obras se desenvolve de forma bastante dinâmica, gerando hábitos operacionais e
junto com eles consequências positivas e negativas. O objetivo geral deste trabalho foi levantar os
impactos ambientais do canteiro de obras do empreendimento Brava Hills, em Balneário Camboriú
- SC, e os objetivos específicos foram verificar os impactos ambientais nos meios físico, biótico e
antrópico; propor uma matriz de aspectos e impactos ambientais para analisar o canteiro de obras; e
sugerir formas de mitigar os impactos ambientais encontrados. A pesquisa teve uma abordagem
qualitativa, método exploratório e descritivo, e tipo de pesquisa de estudo de caso. Sobre o meio
físico  -  solo,  ar  e  água,  os  impactos  foram  causados  pela  movimentação  de  terra  e  pelo
funcionamento das máquinas. Os impactos sobre o meio biótico ocorreram devido a retirada de
vegetação do local. Os impactos sobre o meio antrópico foram a alteração da qualidade paisagística
e a contaminação biológica.  

Palavras-chave: Construção Civil; Canteiro de obras; Impactos Ambientais.

Abstract

The construction site develops in a very dynamic way, generating operational habits and together
with them positive and negative consequences. The general objective of this work was to raise the
environmental impacts of the construction site of the Brava Hills project, in Balneário Camboriú -
SC, and the specific objectives were to verify the environmental impacts in the physical, biotic and
anthropic environments; propose a matrix of environmental aspects and impacts to analyze the
construction  site;  and  suggest  ways  to  mitigate  the  environmental  impacts  encountered.  The
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research had a qualitative approach, exploratory and descriptive method, and type of case study
research.  On the physical  environment  -  soil,  air  and water,  the  impacts  were caused by the
movement of  earth and the operation of  the machines.  The impacts on the biotic environment
occurred due to the removal of vegetation from the site. The impacts on the anthropic environment
were alteration of the landscape quality and biological contamination.

Keywords: Construction; Construction site; Environmental impacts.

1. Introdução

A construção civil justifica sua existência ao atender necessidades básicas da sociedade
em geral. Porém, ao longo do tempo isso sempre ocorreu de forma desmedida e sem o
adequado planejamento do ponto de vista das consequências. Não houve preocupação com
os impactos que seriam causados e tampouco com métodos preventivos desses impactos,
tendo como único propósito atingir efetivamente os objetivos do setor, muitas vezes de
forma imediata e a qualquer custo. 

O desenvolvimento econômico por sua vez sempre esteve diretamente relacionado e
influenciado  pelo  setor  da  construção civil,  sendo este  o  setor  que  mais  movimenta  a
economia  no país  não só por  oferecer  milhares  de empregos,  mas  também por  injetar
dinheiro no mercado. Naturalmente, gera uma reação em cadeia que determina também o
desenvolvimento social, fazendo dessa atividade um fator essencial na sociedade. 

Desse modo, analisando a influência da construção civil no meio ambiente, evidencia-se
a grande dificuldade existente na preservação dos recursos naturais, além dessa situação
ser agravada pela falta de controle, fiscalização e estrutura de todo o sistema. 

Os canteiros de obras costumam obter alto índice de desperdício, e com o desperdício
vem também o impacto causado ao local onde estão inseridos, sendo que esses impactos
ambientais  não  são  transitórios  ou  temporários,  uma  vez  que  a  maioria  deles  sequer
costuma  ser  identificado.  Não  há  aplicação  de  mecanismos  para  obter  esse  nível  de
controle. De acordo com Ribeiro (2006) os canteiros de obras são locais onde são gerados
resíduos sólidos, efluentes líquidos como esgoto domiciliar e água residuária de lavagem
da betoneira e poluentes atmosféricos.

Em geral, existe um crescimento intenso e não há planejamento de infraestrutura dos
canteiros  de  obras,  resultando  em  diversas  patologias  e  pouca  funcionalidade  desses
sistemas. Habitualmente carecem de projetos, pecam em sua execução e consequentemente
tem  seu  funcionamento  efetivo  comprometido,  gerando  uma  infinidade  de  impactos
ambientais,  por  isso  pretende-se  fazer  um  levantamento  detalhado  acerca  do  assunto
abordado,  tendo  como  foco  o  canteiro  de  obras  do  empreendimento  Brava  Hills,  em
Balneário Camboriú - SC.

O objetivo  geral  deste  trabalho é  fazer  o  levantamento  dos  impactos  ambientais  do
canteiro de obras do empreendimento Brava Hills,  em Balneário Camboriú -  SC. E os
objetivos  específicos  são  verificar  os  impactos  ambientais  nos  meios  físico,  biótico  e
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antrópico; propor uma matriz de aspectos e impactos ambientais para analisar o canteiro de
obras; e sugerir formas de mitigar os impactos ambientais encontrados.

2. Metodologia 

2.1 Tipo de pesquisa

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, método exploratório e descritivo, e tipo
de pesquisa de estudo de caso. A abordagem qualitativa de acordo com Fonseca (2002)
trata-se de uma pesquisa que tem seus resultados reais e não podem ser quantificados.
Esse método tem seu foco no caráter subjetivo do agente analisado, considerando as suas
características e experiências individuais.

O método exploratório é normalmente o passo inicial no processo de pesquisa pela
experiência e auxílio que traz na formulação de hipóteses significativas para posteriores
pesquisas.  Nele,  não  se  elaboram  hipóteses  a  serem testadas  no  trabalho,  pois  estas
restringem-se a definir objetivos e buscar mais informações sobre o assunto objeto do
estudo. (BERVIAN et al., 1974).

Bervian  et al. (1974) enfatizam que a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e
correlaciona  fatos  ou fenômenos  variáveis  sem manipulá-los.  Reitera  também que os
dados,  por  ocorrerem  em  seu  habitat  natural,  precisam  ser  coletados  e  registrados
ordenadamente para seu estudo propriamente dito, e dessa forma essa pesquisa descritiva
pode assumir diversas formas, sendo a premissa desse trabalho, o método exploratório. 

Durante muito tempo, o estudo de caso foi considerado um procedimento sem muitos
critérios e servia como um instrumento de natureza exploratória. Ele não tem o propósito
de fornecer um conhecimento preciso das características de uma população, mas sim uma
visão global do problema. Como ele, ainda é possível identificar fatores que influenciam
ou são por eles influenciados. (GIL, 2010).    

2.2 Coleta de dados

Os  dados  foram  coletados  no  canteiro  de  obras  do  empreendimento  Brava  Hills,
construção localizada na rua Evaristo da Veiga, nº 180, no bairro Praia dos Amores, na
cidade de Balneário Camboriú - SC. O empreendimento está localizado próximo a uma
área com vegetação preservada,  a cerca de 500 m do oceano. Nas imediações  também
existem muitos estabelecimentos comerciais. 

A construção foi executada pela Elegance Construtora, e teve início em março de 2017.
O prazo de conclusão da obra era de 18 meses. Nesta obra, foi possível analisar o canteiro
de obra na fase 1. A fase 1 corresponde à movimentação de terra, contenção da vizinhança
e execução das fundações e da estrutura da periferia (MAIA; SOUZA, 2003). A análise dos
impactos ambientais foi realizada apenas na fase 1, período em que um dos autores estava
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realizando seu estágio supervisionado. E os impactos foram enumerados em uma matriz de
impactos ambientais com base em  Cardoso, Fiorani e Degani (2006).

3 Resultados e discussões

3.1 O empreendimento 

O empreendimento que estava sendo construído se tratava de um prédio de três andares
com subsolo (Figura 1), sendo seis apartamentos no primeiro andar, seis no segundo andar
e três na cobertura. Cada apartamento tem uma planta exclusiva, variando entre 76 a 70 m2.
Como fica localizado em um bairro com a população entre as classes A e B, tratam-se de
apartamentos com alto padrão de acabamentos para atender a esse público.  

Figura 1: Perspectiva do empreendimento. Fonte: Age arquitetura (2017).

3.2 O canteiro de obras

O canteiro de obra se enquadra no tipo restrito, que segundo o conceito de Illingworth
(1993  apud  PINTO NETO,  2013),  é  o  tipo  de  canteiro  onde  a  obra  ocupa  uma área
construída  muito  grande  do  terreno,  por  ter  seu  custo  elevado,  onde  o  empreendedor
aproveita o máximo possível para sua a construção. 

No momento da pesquisa, o canteiro de obras contava com cinco funcionários, mas no
pico da fase 2, esperavam-se doze pessoas trabalhando. 

3.3 Solo

Para instalação do canteiro, ocorreu inicialmente a supressão da vegetação, ou seja, a
autorização do órgão ambiental para fazer o corte todos os arbustos, árvores existentes,
bem como qualquer  outra  espécie  vegetal,  assim como todos  as  espécies  animais  que
habitavam aquela região, assim o solo fica mais suscetível a processos erosivos. Segundo
Ribeiro (2014, p. 1) “no solo habitam espécies de macro e microrganismos importantes à
manutenção do equilíbrio biológico no planeta: bactérias, fungos, nematóides, artrópodes,
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anelídeos, moluscos e pequenos vertebrados, aliados à vegetação, dão vida e sustentação a
esse substrato”.

Todo  o  material  orgânico  retirado  da  área,  necessitou  ser  removido,  e  gerou-se
momentaneamente  o  impacto  visual.  A  movimentação  de  máquinas  e  caminhões  para
remoção de solo, geralmente muito carregados, pode afetar sua estrutura, que em muitos
lugares não são projetados para cargas muito elevadas, provocando rachaduras e fendas no
asfalto e solo, tendo como consequência alguns tipos de erosão. 

A Figura 2 retrata a limpeza do terreno, e um pouco de material acumulado no centro da
foto. 

Figura 2: Limpeza do terreno. Fonte: Autores (2017).

Com  a  retirada  da  vegetação  o  risco  de  desmoronamento  das  encostas  se  tornou
eminente,  pois  o  solo  ficou instável.  Como o  corte  do terreno  não foi  feito  da  forma
correta,  foi  feita  uma  contenção,  e  por  falta  de  planejamento  da  mesma,  ela  acabou
cedendo (Figura 3).

Figura 3: Contenção de terra. Fonte: Autores (2017).

Ao movimentar o solo em área urbana, principalmente após uma demolição, que foi o
caso deste empreendimento, o risco de romper redes de esgoto ou água eram altas. Nesse
caso, a obra não conta com o serviço de esgoto municipal, pois este era feito através das
fossas sépticas.  A fossa séptica foi aterrada,  vazando seu conteúdo no solo,  e pode ter
ocorrido uma contaminação biológica. 

Assim  que  começa  a  montagem  do  canteiro  de  obras,  inicia-se  também  a
impermeabilização do solo, que pode ocasionar uma significativa redução de infiltração da
água da  chuva no mesmo,  afundamento  de  terreno,  entre  outros.  Pela  desidratação  do
terreno pode ocorrer um rebaixo no nível de água da região (FERNANDES, 2008).

3.4 Impactos ambientais do canteiro de obras

Com base no trabalho dos autores  Cardoso, Fiorani e Degani (2006) foi compilado a
matriz de avaliação de impactos ambientais, servindo como um check-list para avaliar os
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impactos ambientais do canteiro de obras do empreendimento Brava Hills, essa matriz está
no Quadro 1. 

IMPACTOS AMBIENTAIS

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO

SOLO AR ÁGUA VIZINHANÇA SOCIEDADE

T
E
M
A
S

ASPECTO
AMBIENTAIS                          

A
lteração das propriedades físicas

C
ontam

inação quím
ica

Indução de processos erosivos

E
sgotam

ento de reservas m
inerais

D
eterioração da qualidade do ar

P
oluição sonora

A
lteração da qualidade das águas superficiais

A
um

ento da quantidade de sólidos

A
lteração da qualidade das águas subterrâneas

A
lteração dos regim

es de escoam
ento

E
scassez de água

Interferências na fauna local

Interferências na flora local

A
lteração da dinâm

ica dos ecossistem
as locais

A
lteração da dinâm

ica do ecossistem
a global

A
lteração da qualidade paisagística

A
lteração nas condições de saúde

Incôm
odo para a com

unidade

A
lteração no tráfego de vias locais

A
lteração nas condições de segurança

D
anos a bens edificados

Interferência na drenagem
 urbana

E
scassez de energia elétrica

A
um

ento do volum
e de aterros de resíduos

Interferência na drenagem
 urbana

R
E
C
U
R
S
O
S

Consumo  de  recursos
(inclui  perda
incorporada  e
embalagens)

Consumo  e
desperdício de água

Consumo  e
desperdício de energia

I
N
F
R
A
E
S
T
R
U
T
U
R
A
D
O
C
A
N
T
E
I
R
O
D
E
O
B
R
A
S

Remoção  de
edificações

Supressão  da
vegetação

Risco  de
desmoronamentos

Existência de ligações
provisórias  (exceto
águas servidas)

Esgotamento de águas
servidas

Risco  de  perfuração
de redes

Geração de energia no
canteiro

Existência  de
construções
provisórias

Impermeabilização  de
superfícies

Ocupação  da  via
pública

Armazenamento  de
materiais

Circulação  de
materiais,
equipamentos,
máquinas e veículos

Manutenção e limpeza
de  ferramentas,
equipamentos,
máquinas e veículos

Quadro 1: Matriz de aspectos e impactos ambientais. Fonte: Adaptado de Cardoso, Fiorani e Degani
(2006).

3.5 Ar
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A deterioração da qualidade do ar inicia-se pela movimentação dos veículos que fazem

a remoção  de  terra,  mas  também pelas  entregas  de  materiais  no  canteiro  de  obra.  Os
veículos  são  movidos  pelos  combustíveis  fósseis  industrializados,  que  tem  por
consequência emissão de agentes poluidores no ar. 

De acordo com a  Organização Mundial da Saúde - OMS (2016) a poluição do ar foi
responsável pela morte de 3,7 milhões de pessoas com menos de 60 anos no ano de 2012.
Segundo o Portal do Meio Ambiente (2007), o diesel é o combustível fóssil mais poluente
usado normalmente em máquinas pesadas e também em caminhões. 

De acordo com Teixeira (2015) a construção civil é responsável por 6% das emissões de
gases efeito estufa no mundo, isso se deve principalmente pelo consumo de energia e pela
queima de combustível para sua construção. 

Além da emissão dos gases, e consequentemente a poluição do ar, há também o impacto
pela poluição sonora, causado pelos ruídos de equipamentos e máquinas que trabalham no
canteiro de obras. As máquinas com maior nível de ruído na construção civil são: serras
circulares  de  bancada,  serras  circulares  portáteis,  lixadeiras  manuais  elétricas  e
pneumáticas, furadeiras elétricas portáteis, rompedores elétricos e pneumáticos, betoneiras,
compressores, martelos, vibradores de concreto, retroescavadeira, bate-estaca, motosserra
(Figura 4), entre outras (MAIA, 2001).

Figura 4: Uso de motosserra. Fonte: Autores (2017).

O ruído pode ser considerado como um conceito  de som que age como um agente
perturbador, desagradável, que muitas vezes pode variar de um indivíduo para outro, de
acordo com fatores psicológicos de tolerância que cada um possui (RODRIGUES et al.,
2008).

3.6 Água

O  impacto  ambiental  na  água  começa  com  a  alteração  da  qualidade  das  águas
superficiais, pois ocorre a mudança das características das composições física, química e
biológica. As águas superficiais podem ser afetadas pela intervenção no local onde estão
sendo movimentados  os  solos,  em locais  onde não há  plano de  drenagem,  e  devido a
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cuidados inadequados  com os  resíduos sólidos.  Soma-se a  isso,  os  esgotos  domésticos
provenientes do crescimento urbano sem planejamento.

 As principais características no controle do controle de qualidade da água são a cor, a
turbidez, os níveis de sólidos em suas diversas frações, a temperatura, o sabor e o odor. A
análise de resíduos sólidos na água basicamente é feita pela sua turbidez, onde no canteiro,
pode-se concluir que água que escorria tinha uma coloração forte, com grandes níveis de
material sólido (Figura 5). 

Figura 5: Características da água. Fonte: Autores (2017).

Mesmo que o Ministério da Saúde na Portaria nº 2.914/2011 afirme que a turbidez é
considerada um problema estético e não relacionado necessariamente com problemas de
contaminação, logo se pensa que a água pode estar sendo contaminada pelas fossas e pelos
esgotos. No caso do impacto nesse canteiro, não há evidência da contaminação pelo odor
que a água possui mesmo porque não foi realizado um teste de laboratório para isso. 

A alteração das águas subterrâneas está relacionada com a contaminação do solo e com
alteração das águas superficiais, onde ocorre poluição principalmente química em solos
depois  que  houver  uma  precipitação,  e  consequentemente  a  percolação  de  agentes
químicos e biológicos. Nesse canteiro de obras foi possível observar esse tipo de impacto
na limpeza de ferramentas, e com a remoção da fossa séptica do local, pois o conteúdo
estava sendo derramado no solo, e houve percolação. 

No canteiro de obras também houve alteração dos regimes de escoamento das águas
pluviais devido a remoção da vegetação e alteração do solo, o que causou um escoamento
de  água  anormal,  aumentando  seu  fluxo  e  não  tendo  um caminho  para  a  mesma.  Se
formaram poças, e precisou ser feita a drenagem do terreno, com uma bomba de sucção. 

O consumo e o desperdício de água promovem a escassez desse recurso natural. No
canteiro houve o consumo feito para confecção do concreto ou argamassa, consumo para a
higiene pessoal, lavagem das ferramentas e máquinas, verificando-se um consumo além do
necessário. Segundo Barboza (2008) o consumo médio de água em uma obra por metro
cubico pode variar entre 195 a 214 litros. 

3.6 Meio biótico e antrópico

Como no terreno houve a necessidade de supressão da vegetação, devem-se considerar
os impactos sobre o meio biótico. Neste canteiro ocorreu uma interferência na qualidade
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paisagística, além de afetar a fauna e flora do local. Consequentemente ocorreu a alteração
da dinâmica dos ecossistemas locais, sendo que se deve considerar que cada ecossistema
tem uma condição  particular  para  sua  sobrevivência.  A  construção  e  operação  de  um
canteiro de obras afeta indiretamente os fatores abióticos como luz solar, vento, solo, etc. 

Impactos  no  meio  antrópico,  ocorrem  de  diversas  formas  como  pela  alteração  da
qualidade paisagística enquanto o processo do canteiro de obras estiver sendo instalado no
local.  A qualidade  paisagística  fica comprometida  pelo fato das instalações  provisórias
terem a instalação de tapumes e barracões sem acabamentos. A condição de saúde dos
moradores vizinhos pode ser afetada devido algum acidente como uma perfuração de um
cano de esgoto ou fossa séptica, causando além de um acidente biológico, contaminação de
toda área pelo mau cheiro, alterando a qualidade de vida e sendo um incômodo para a
vizinhança. 

Além disso, ocorrem ruídos que são proporcionados pelo uso de equipamentos, e por
veículos utilizados no canteiro. Muitas cidades estabelecem normas para o funcionamento
do  canteiro  de  obras  devido  aos  ruídos.  Em  Balneário  Camboriú,  a  lei  municipal  nº
301/1974, que dispõe sobre o código de obras e edificações do município, define que entre
21h e 7h da manhã, deve-se manter a altura do som a 60 decibéis. 

Para  vizinhos  confrontantes,  além  dos  impactos  descritos  anteriormente,  arrisca-se
causar danos a bens edificados,  principalmente na fase de movimentação de solo, onde
caso  não  seja  utilizado  uma  contenção  efetivamente  segura,  ocorrem  problemas  de
desabamentos e rachaduras como mostrado na Figura 6.

Figura 6: Rachadura terreno vizinho. Fonte: Autores (2017).

3.7 Medidas mitigadoras

Medidas mitigadoras são aquelas que têm como finalidade reduzir a magnitude ou a
importância  dos  impactos  ambientais  (SÁNCHEZ,  2006).  Para  mitigar  os  impactos
descritos no subtópico 3.4, pode-se adotar ou proceder conforme algumas orientações a
seguir. 

Uma medida mitigadora de acordo com Sánchez (2006) seria a modificação de projeto,
para  evitar  impactos  adversos.  Para  a  movimentação  de  terra,  o  ideal  seria  fazer  essa
movimentação  o  mínimo  possível,  quando  não  possível  devido  a  projeto  ou
aproveitamento  do  terreno,  essa  movimentação  deve  ser  muito  estudada  e  planejada,
acompanhada de um sistema de drenagem para que não ocorram processos erosivos   
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Para  diminuir  o  impacto  com a  supressão  da  vegetação,  pode-se  fazer  um estudo,

deixando  quando  possível  a  vegetação  já  existente  no  local,  para  não  afetar  tanto  o
ecossistema local. 

Em relação ao risco de desmoronamento, deve-se fazer um projeto de estudo do terreno
através de ensaios como o Standard Penetration Test –  SPT, para que se saiba o tipo de
solo que se está movimentando, sua resistência e qual a maneira de contenção mais eficaz
para cada caso. Após o processo de contenção, para que não ocorra a erosão, uma medida
pode ser o replantio de espécies nativas. Para Bertoni e Lombardi Neto (1990) a cobertura
vegetal  proporciona uma medida de proteção direta  contra  gotas de chuvas,  melhora a
estrutura do solo através de suas raízes e também diminui a velocidade de escoamento pelo
atrito na superfície.  

Para  a  deterioração  da  qualidade  do  ar,  pode-se  indicar  o  uso  do  biodiesel,  uma
alternativa mais limpa para motores a diesel, pois tem significativamente menos emissões e
é de fontes renováveis. Também é necessário manter uma manutenção regular dos veículos
e equipamentos, contribuindo inclusive para diminuir o nível de ruído e o risco de afetar a
fauna local com o derramamento de combustível (LIE, 2015).

Em relação aos impactos  na água,  deve-se adotar  um projeto de drenagem eficiente
antes de iniciar a obra, para garantir a qualidade das águas superficiais e subterrâneas. O
reaproveitamento  da  água  através  de  cisternas,  para  uso  na  limpeza  de  equipamentos,
descargas sanitárias, garante uma economia do uso desse recurso que tem se mostrado cada
dia mais escasso. 

Para  amenizar  os  problemas  com  a  vizinhança,  aconselha-se  criar  um  canal  de
comunicação com a tentativa de resolver eventuais queixas; tomar cuidados com vias de
circulação  e  estacionamentos.  Deve-se  evitar  incômodos  sonoros,  instruindo  os
colaboradores  a  planejar  e  realizar  as  tarefas  barulhentas  com  uso  de  equipamentos
adequados, e diminuir o tempo de ruído. Pode-se também implantar corretamente as áreas
de vivência e de armazenamento, para que estas sirvam de barreira sonora.  Além disso,
deve ser feita a limpeza da obra, das rodas de caminhões, canteiro e das vias de acesso; e
evitar a poluição dos solos, das águas e do ar (SANTOS, 2015).

Indica-se o uso de madeiras da região diminuindo a poluição gerada por transportes de
longas distâncias, usar madeira de reflorestamento, fazer o reaproveitamento das madeiras
de  barracos  para  locação  em  outras  obras,  evitando  assim  a  poluição  do  ar,  e
consequentemente o aumento do efeito estufa.

4 Considerações finais

Conclui-se que o objetivo geral deste trabalho foi alcançado, que era o levantamento dos
impactos ambientais do canteiro de obras do empreendimento Brava Hill, localizado na
Praia  dos  Amores  em Balneário  Camboriú-SC,  através  dos  estudos  e  anotações  feitas
diretamente no canteiro de obra, com o preenchimento do quadro de aspectos e impactos
ambientais, e descrição dos mesmos.
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O primeiro objetivo específico era verificar quais os impactos ambientais sobre o meio

físico, biótico e antrópico. Sobre o meio físico - solo, ar e água, os impactos no canteiro de
obras foram causados pela movimentação de terra e pelo funcionamento das máquinas que
trabalhavam no local. Os impactos ambientais sobre o meio biótico ocorreram devido a
retirada de vegetação do local. Os impactos sobre o meio antrópico ocorrem de diversas
formas como alteração da qualidade paisagística, risco de afetar a condição de saúde dos
vizinhos, de contaminação biológica, incômodo, e alteração de sua qualidade de vida.

O segundo objetivo específico era propor uma matriz de aspectos e impactos ambientais
para analisar o canteiro de obras, esta foi proposta não pelo autor, mas sim com base no
que  foi  encontrado  na  pesquisa  bibliográfica  pelos  autores  Cardoso,  Fiorani  e  Degani
(2006).

O  terceiro  objetivo  específico  era  descrever  algumas  medidas  mitigadoras  para  os
impactos encontrados, pode-se ressaltar, que as medidas mitigadoras devem ser pensadas
já na fase de planejamento, onde pode-se poupar muito esforço com medidas reparadoras
no futuro. Medidas simples como mudança de combustível e uma boa comunicação com
vizinhos, a longo e médio prazo terão um impacto muito positivo.

Ao final da pesquisa, pode-se perceber que os impactos gerados no canteiro de obras
são tratados como algo sem importância. Os impactos no geral se resumem a geração de
Resíduos da Construção Civil e Demolição - RCD. 
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo geral comparar o método de construção industrializado em relação
ao convencional com ênfase no concreto pré-moldado. E como objetivos específicos, descrever
sobre a industrialização da construção; relacionar as vantagens do uso de estruturas pré-moldadas
de concreto; descrever o ciclo de vida de estruturas pré-moldadas de concreto, comparando o
método construtivo tradicional com a produção de estruturas pré-moldadas de concreto. O trabalho
teve uma abordagem qualitativa, método exploratório e tipo de pesquisa bibliográfica. A
industrialização veio para melhorar o método de construção, diminuindo o tempo de execução,
minimizando os impactos causados ao meio ambiente. As vantagens do uso de estruturas
pré-moldadas são a agilidade na construção, uma obra mais limpa e peças com alto controle
tecnológico. Todas as etapas da produção de estruturas pré-moldadas são realizadas na fábrica,
antes da execução na obra. Na estrutura pré-moldada não ocorre a quebra na obra, eliminando
quaisquer desperdícios e entulhos, apresentando resultados satisfatórios.

Palavras-chave: Construção civil; Pré-moldados; Concreto.

Abstract
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This work has the general objective of comparing the industrialized construction method in relation
to the conventional one, with an emphasis on precast concrete. And as specific objectives, describe
the industrialization of construction; relate the advantages of using precast concrete structures;
describe the life cycle of precast concrete structures, comparing the traditional construction
method with the production of precast concrete structures. The work had a qualitative approach,
exploratory method and type of bibliographic research. Industrialization came to improve the
construction method, reducing the execution time, minimizing the impacts caused to the
environment. The advantages of using pre-molded structures are agility in construction, a cleaner
work and pieces with high technological control. All stages of the production of pre-molded
structures are carried out at the factory, prior to execution on site. In the precast structure there is
no break in the work, eliminating any waste and debris, presenting satisfactory results.

Keywords: Construction; Precast; Concrete.

1. Introdução

O Brasil passa por um momento de aumento de demanda da construção civil, e em
geral, ainda há desperdícios de materiais, estruturas executadas de forma errônea,
retrabalhos e muitos outros problemas que se encontram nos canteiros de obras, gerando
impactos ao meio ambiente e à sociedade (ALVES; DREUX, 2015).

Contudo novos métodos de construção têm surgido na construção civil, como o
industrializado, esse utiliza-se da pré-fabricação onde todos os elementos são fabricados na
indústria e após estarem prontos, são transportados para a obra. Um dos métodos
industrializados bastante utilizados para indústrias e comércios, é a estrutura pré-moldada
em concreto, encontrada em pequenas, médias e grandes cidades brasileiras.

Na construção industrializada, tem-se também a eliminação dos resíduos nas obras, por
ser um processo todo fabril, as peças são produzidas conforme projeto atendendo as
necessidades do cliente.

O objetivo geral deste trabalho é comparar o método de construção industrializado em
relação ao convencional com ênfase no concreto pré-moldado. E como objetivos
específicos, descrever sobre a industrialização da construção; relacionar as vantagens do
uso de estruturas pré-moldadas de concreto; descrever o ciclo de vida de estruturas
pré-moldadas de concreto, comparando o método construtivo tradicional com a produção
de estruturas pré-moldadas de concreto.

2. Materiais e métodos

O presente trabalho se pautou em uma abordagem qualitativa, método exploratório e
tipo de pesquisa bibliográfica. A abordagem qualitativa exemplifica-se como um manual
claro, concreto e operacional, que procura trazer ao leitor compreensão sobre o conteúdo e
sua aplicação nas ciências humanas. (GIL, 2002).
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A pesquisa se deu pelo método exploratório, o qual visa através da investigação,
aproximar o pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, tentando promover
pesquisas futuras mais precisas, e/ou modificar e transparecer conceitos. (MARCONI;
LAKATOS, 2003).

Utilizou-se da pesquisa bibliográfica, que procura identificar trabalhos realizados para
fornecer dados que ajudam a fundamentar o trabalho, e com a possibilidade de provocar
questionamentos e indagações através da informação desenvolvida em obras públicas que
colocam o pesquisador em contato direito com o assunto estudado (MARCONI;
LAKATOS, 2003).

A base de dados usada foi o Google Acadêmico, e a pesquisa bibliográfica foi realizada
durante o período de 4 meses para a elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de
Engenharia Civil  do Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE.

3. Resultados e discussões

3.1 Estruturas industrializadas

No contexto global os itens como mão de obra e desperdício de materiais é sempre um
fator relevante, principalmente em obras de maior porte, onde exigem um número
considerável de operários e o desperdício de materiais pode gerar grande impacto, dessa
forma com a industrialização, se pode minimizar estes fatores. Nessa modalidade de
construção, o número de operários é reduzido e de maior qualidade, e os desperdícios de
matéria-prima são bem inferiores ao método construtivo convencional, devido ao alto
controle tecnológico, materiais de boa qualidade, ambientes adequados, entre outros
fatores (MAPA DA OBRA, 2017).

A procura por métodos construtivos industrializados está cada vez mais em alta no país,
principalmente em obras de grande porte e que necessitam de uma execução em um tempo
menor, como relata Din (2015, p. 1) “é um sistema de rápida execução (em torno de 1/5 do
tempo quando comparado à construção tradicional) devido ao fato de ser produzida com
elementos industrializados previamente”, logo, outro fator seria o menor impacto
ambiental nesses processos cujas peças são fabricadas em um local adequado e com
controle rigoroso no processo, reduzindo o desperdício de matérias-primas.

O site Mapa da obra (2017) ainda cita que com a aplicação de produtos industrializados,
pode-se obter produtos de maior qualidade, com prazos inferiores, procedência garantida e
proporcionar a obra um canteiro de obras mais organizado e com menor quantidade de
entulhos.

A construção industrializada iniciou com intuito de englobar as obras de caráter
industrial, pois em muitos casos são de grande porte e sua modulação requer a repetição de
um mesmo tipo de elemento estrutural (RIBEIRO, 2002).

O mesmo autor ainda menciona que “a construção industrializada se caracteriza,
essencialmente, por procedimentos baseados em componentes de fábrica, [...] produzidos
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em série, com o fim de tornar mais rápido o processo construtivo e reduzindo ao máximo
as operações no canteiro de obra” (RIBEIRO, 2002, p. 9).

A ideia de um método ou processo industrializado parte do princípio que uma parte ou
seu todo do processo será automatizado e que essa parte ou esse todo esteja interligado/
associado às partes de planejamento e controle dos planos e processos, como os da
confecção, logística de transporte e montagem na obra; com as metodologias de análise e
controle de todos os processos envolvidos; e a elaboração de avaliações técnicas desses
produtos para a composição do sistema construtivo (PENAZZI; SOUZA; SERRA, 2014).

Hui e Or (2005 apud PENAZZI; SOUZA; SERRA, 2014, p. 1) explicam que “ao adotar
a fabricação fora do local da obra e a pré-montagem, é possível melhorar a eficiência e o
desempenho ambiental, garantindo a qualidade dos componentes e a segurança construtiva,
além da redução na produção de resíduos nos canteiros”.

3.2 Vantagens do emprego de estruturas em concreto pré-moldado

Em estruturas pré-moldadas de concreto existe algo que muitos consumidores estão
atrás que é a questão do prazo de finalização da obra e o custo final da mesma. Nesta
modalidade, após o cliente ficar ciente do custo da obra, o mesmo não terá reajuste no
decorrer da obra por motivos de perda de material, material em excesso, entre outras. Além
disso, há um cronograma, portanto, essa modalidade se dá de forma mais concreta do que
nas construções convencionais, nas quais pode ocorrer um desvio maior e acabar
ocasionando dor de cabeça ao consumidor.

Todas as etapas da produção de estruturas pré-moldadas são realizadas na fábrica, antes
de irem para a execução na obra, assim elas possuem um alto controle tecnológico,
utilização de materiais de boa qualidade, e estão dentro do que é exigido nas normas
técnicas brasileiras. Todas as peças são sujeitas aos testes estabelecidos, para garantir as
características mínimas exigidas, e garantir a procedência final do material. (OLIVEIRA,
2015).

Com relação aos prazos, um detalhe desse sistema é que ele não depende do clima, as
confecções das peças para a estrutura da obra continuam, enquanto em um sistema
tradicional, depende-se do clima para poder dar continuidade à obra. Soares, Santana e
Nascimento (2016, p.50) destacam que os “[...] produtos são fabricados em um ambiente
fechado, não sofrendo interferência exterior de qualquer natureza, ou seja, a construção
não é atrasada devido a fatores climáticos, como chuvas ou frio demasiado”.

O tempo de entrega da obra é menor nesse sistema do que no sistema construtivo
convencional, segundo Soares, Santana e Nascimento (2016, p. 50) “algo que também deve
ser relevado é o curto tempo de construção do imóvel. Uma casa pré-moldada leva, em
média, metade do tempo que seria dispensado em uma construção convencional”.

As estruturas pré-moldadas têm relação com a flexibilidade de seus projetos, decorrente
da produção em fábrica das peças. É possível obter todo tipo de tamanho e forma
estrutural. Por se tratar de peças prontas e apenas montadas no local da obra, o item de
cimbramento é dispensável, já que as peças vêm de fábrica após o período de cura, não
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havendo necessidade dessa etapa para o processo dos pré-fabricados. ABCIC ([s.d.] apud
VELHO, 2015, p. 19) cita que a “flexibilidade: Componentes sob medidas para projetos
especiais, com definição prévia de materiais, garantem ineditismo, plasticidade e
modernidade, tudo dentro de um sistema aberto, capaz de receber os demais elementos
construtivos”.

Ribeiro (2002, p. 13) relaciona algumas vantagens do uso de estruturas industrializadas
sendo elas:

• A duração da obra é menor.
• A necessidade de materiais a serem empregados fica reduzida, já que diminuem as operações
no canteiro de obra.
• Obtém-se uma melhora de qualidade graças à produção em fábrica, sob um constante
controle e com o auxílio de máquinas adequadas, o que melhora as condições em que o
trabalho é realizado.
• O elemento industrializado permite um melhor controle, já que é obtido em fábricas.
• A produção dos elementos pré-fabricados é feita independentemente das intempéries, já que
pode ser feita em locais cobertos.

Sendo assim à uma redução nos valores e também uma grande melhora no canteiro de
obra em relação às condições de trabalho dos trabalhadores, isso se torna possível, pois há
um encurtamento do tempo de obra, sendo possível executar mais obras em menor tempo.
(RIBEIRO, 2002).

3.3 Análise do ciclo de vida das estruturas pré-moldadas e das convencionais

A Análise do Ciclo de Vida - ACV tem a sua utilização bem-sucedida na construção
civil, pois a busca por soluções mais sustentáveis tem sido de grande ajuda em muitos
processos de construção. (ALMEIDA, 2014).

Segundo Oliveira (2007, p. 30) “dentre os materiais empregados na construção civil
destaca-se o concreto, material mais utilizado no mundo depois da água”. Para saber a
magnitude dos impactos que o concreto causa ao meio ambiente, Almeida e Bessa (2015,
p. 2) analisam as etapas do ciclo de vida do concreto que são:

● Extração de agregados (extração de agregado graúdo e miúdo);
● Fabricação do cimento (principalmente em relação à fabricação do clínquer);
● Transporte de materiais (transporte das matérias-primas do concreto, considerando
caminhões que utilizam combustíveis fósseis);

O autor explica sobre o impacto ambiental causado por cada item, iniciando com a
extração de agregados: “consumo de matéria-prima não-renovável; alterações da paisagem;
supressão da vegetação; alteração na calha dos cursos de água e turbidez da água;
instabilidade de margens e taludes; lançamento de efluentes; destruição da biodiversidade;
consumo de energia elétrica” (ALMEIDA; BESSA, 2015, p. 2).
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Para o melhor entendimento, Oliveira (2007, p. 60) relata que a “extração de areia e
pedra britada se assemelha a uma atividade mineradora. Como acontece, normalmente,
com toda atividade de mineração, trata-se de um empreendimento que impacta fortemente
o meio ambiente”.

Oliveira (2007, p. 60) ainda ressalta que a melhor opção seria “reduzir a extração de
agregados naturais [...]”, contudo ele menciona sobre a “restrição de falta de areia e brita
no mercado traria um forte impacto econômico e social, já que a construção civil necessita
muito destes insumos” (OLIVEIRA, 2007, p. 60).

Com relação à fabricação do cimento portland, Oliveira (2007, p. 64) fala que “o
cimento portland é um aglomerante hidráulico produzido pela moagem do clínquer,
usualmente junto com uma ou mais formas de sulfato de cálcio (normalmente gipsita) e,
em alguns casos com adições”. O mesmo autor ressalta que o “clínquer é o principal
componente e está presente em todos os tipos de cimento portland” (OLIVEIRA, 2007, p.
60).

Para Almeida e Bessa (2015, p. 3) os impactos observados na fabricação do Cimento
portland foram: “consumo de matéria-prima não-renovável; emissões elevadas de dióxido
de carbono; emissões aéreas; emissões para a água; consumo de energia térmica; consumo
de energia elétrica”.

Os mesmos autores relatam sobre a etapa que corresponde ao transporte,
especificamente sobre os impactos ambientais causados por esta etapa, como “consumo de
matéria-prima não-renovável (combustíveis); emissões de dióxido de carbono; emissões
aéreas” (ALMEIDA; BESSA, 2015, p. 3).

3.3.1 Execução do método construtivo tradicional em comparação com o sistema
pré-moldado

O ciclo de vida do método de construção pré-moldado e do convencional se diferenciam
somente na execução, pois todo processo que o cimento passa até chegar na obra ou na
indústria do pré-moldado para a fabricação do concreto é o mesmo.

O método de construção tradicional é formado por várias etapas, segundo Vasques e
Pizzo (2014, p. 3) este sistema de construção é formado por “pilares, vigas e lajes de
concreto armado, sendo que os vãos são preenchidos com tijolos cerâmicos para vedação”.

Seguindo a mesma ideia acima o autor ainda menciona sobre as etapas seguintes a
superestrutura da obra que são:

Após a construção das paredes, é preciso rasgá-las para embutir as instalações hidráulicas e
elétricas. A etapa de revestimento, caracterizada pela aplicação do chapisco, massa grossa
(emboço), massa fina (reboco) e pintura, deve ser iniciada em seguida. (VASQUES, PIZZO
2014, p. 3).
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3.3.1.1 Fôrmas

Para dar início a uma estrutura em concreto armado pelo método convencional, a
primeira etapa é a confecção das formas, a qual na maioria das obras são utilizadas de
madeira, segundo a análise de Calçada (2014, p. 9) “a execução das formas começa
basicamente com a transferência dos eixos principais e do nível para a correta locação dos
pilares”.

No sistema pré-moldado, há a utilização de fôrmas metálicas para a confecção das peças
constituintes da estrutura, entretanto no método de construção convencional a utilização da
madeira torna o sistema menos vantajoso, sendo que além do custo elevado a um grande
desperdício de matéria-prima (BRUMATTI, 2008).

A aplicação de formas metálicas é um processo mais flexível, podendo ser utilizadas
para peças de diferentes tamanhos e seções, evitando a troca para fabricar outros tipos de
peças, como é a realidade da construção convencional (MIRANDA, 2014).

A execução das fôrmas, vigas e lajes podem ser feitas posteriormente ou em conjunto
com as dos pilares, conforme salienta Calçada (2014, p. 10):

As formas das vigas podem ser lançadas após a concretagem dos pilares ou no conjunto de
formas pilares, vigas e lajes para serem concretadas ao mesmo tempo. O usual é lançar as
formas de vigas a partir das cabeças dos pilares com apoios intermediários em garfos ou
escoras.

Visto que no aspecto econômico e ambiental, é pertinente ressaltar sobre a reutilização
das fôrmas de madeira, evitando assim, comprometer a qualidade final da estrutura. Dessa
forma se evita o gasto excessivo da madeira em várias obras. (VASQUES; PIZZO, 2014).

3.3.1.2 Alvenaria de vedação

No entendimento de Valle (2008, p. 2) “Entende-se por alvenaria, a associação de um
conjunto de unidades de alvenaria (tijolos, blocos, pedras, etc.) e ligante (s) que resulta
num material que possuiu propriedades mecânicas intrínsecas capaz de constituir
elementos estruturais”.

No processo de pré-moldado, a vedação dos vãos da edificação é realizada através de
painéis de fechamento autoportantes ou não-portantes produzidos na fábrica sob medida e
transportadas até o local da obra, sendo que no primeiro caso, os painéis são encaixados
um sobre o outro, apoiados inicialmente sobre uma viga baldrame, formando uma parede
em cortina; e no segundo caso, os painéis são fixados individualmente na estrutura.
Todavia, observa-se uma menor ocorrência de desperdícios de materiais e,
consequentemente, menor gasto de matéria-prima, tornando esse processo menos danoso
ao meio ambiente. (ACKER, 2002).
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No método convencional entretanto, o sistema de vedação é simples, apesar de requerer
atenção no início com o alinhamento da primeira fiada, que deve ser feito com bastante
cautela e cuidado, além principalmente, do que é solicitado ao profissional, afim de
garantir um bom trabalho e evitar o desperdício de materiais. Sendo esse um dos processos
mais importantes com relação a utilização dos materiais, pois é a etapa em que mais
ocorrem desperdícios. Um grande exemplo é quanto ao transporte dos blocos, que pode
levar a queda, e a consequente quebra (CALÇADA, 2014).

3.3.1.3 Instalações Prediais

Segundo Silva e Paixão (2016) as instalações prediais são divididas em dois tipos:
instalações hidráulicas e instalações elétricas. Elas são formadas por sistemas físicos e tem
a finalidade de dar suporte aos afazeres dos usuários.

Nesse contexto, as instalações prediais em estruturas pré-moldadas possibilitam integrar
os elementos estruturais e as vedações, pois nas estruturas de pré-moldados, as peças já são
produzidas, conforme projeto de instalações, reduzindo o tempo das instalações em
canteiro e o retrabalho. Ainda assim, as peças podem ser fornecidas com uma variedade
grande de nichos, eliminando os desperdícios com a quebra de materiais (ACKER, 2002).

Nas instalações executadas pelo método construtivo convencional, ocorre o
retalhamento dos elementos de vedação, devido o intuito de fixar as instalações, logo,
observa-se o retrabalho, aumentando o desperdício dos materiais, pois o profissional tem
que quebrar a parede, ou seja, desfazer um serviço já realizado para inserir as instalações e
por fim rebocar novamente (CALÇADA, 2014).

3.3.1.4 Revestimentos

O processo de revestimento consiste na aplicação de materiais que protegem a
superfície de uma edificação e podem ser alvenarias e estruturas. Estes revestimentos têm a
finalidade de nivelar e igualar toda superfície ao final da alvenaria, exercendo também a
função de isolamento acústico e térmico bem como a resistência mecânica da parede.
(ZULIAN; DONÁ; VARGAS, 2002).

Em relação ao sistema pré-moldado em concreto, esse procedimento não é obrigatório,
tendo em vista que a superfície do painel de vedação já está pronta. Contudo, optando pela
utilização do revestimento pode ser utilizado materiais como pedra natural, tijolos,
revestimentos cerâmicos e demais materiais que serão inseridos na forma e moldados
juntamente com o painel (ACKER, 2002).

No sistema convencional de construção, os revestimentos podem ser argamassados,
cerâmicos, pastilhas, mármore e outros materiais que exerçam o objetivo do revestimento,
porém esse processo tem um grande desperdício de material e para minimizar esse déficit,
optam-se por projetos de paginação, a fim de tentar minimizar os desperdícios, promover
economia e otimização da produção (CALÇADA, 2014).
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4. Considerações finais

Pode-se concluir que o objetivo geral, que era comparar o método de construção
industrializado em relação ao convencional com ênfase no concreto pré-moldado, foi
atendido, permitindo uma compreensão melhor do tema, e o aprofundamento deste método
construtivo.

O primeiro objetivo específico que era escrever sobre a industrialização na construção,
foi feito com a revisão bibliográfica do mesmo. Tem-se que a industrialização veio para
melhorar o método de construção, diminuindo o tempo de execução, minimizando os
impactos causados ao meio ambiente, utilizando-se de mão-de-obra especializada e maior
qualidade da obra, já que todo material é produzido na fábrica sob um constante controle
tecnológico.

O segundo objetivo era relacionar as vantagens do uso de estruturas pré-moldadas de
concreto, entre elas, destacaram-se a agilidade na construção, uma obra mais limpa, peças
com alto controle tecnológico, custo sem alteração durante as etapas de execução e
construção, etc.

Por fim, o terceiro e último objetivo era descrever o ciclo de vida de estruturas
pré-moldadas de concreto. Comparando o método construtivo tradicional com a produção
de estruturas pré-moldadas de concreto, tendo em vista que o ciclo de vida do cimento é o
mesmo até chegar na obra ou indústria do pré-moldado. Esse objetivo atendeu-se com uma
breve explicação dos impactos causados no processo de fabricação do cimento e a retirada
dos agregados, completando-se com a comparação dos métodos de construção.
Relataram-se sobre as diferenças de cada etapa de execução do método convencional em
relação ao industrializado, que em questão é o pré-moldado.

As etapas mais pertinentes aos problemas com desperdícios e impactos causados pela
construção convencional, é a alvenaria de vedação, as instalações prediais e o sistema de
fôrmas em madeira. Na alvenaria de vedação, tem-se a quebra excessiva de tijolos
cerâmicos, sendo pelo simples transporte ou por não terem a modulação certa para cada
parede, sendo ocasional a sua quebra. Entretanto no método de pré-moldado a vedação dos
vãos, faz-se com painéis de concreto encaixados na estrutura, esses já saem da fábrica com
a modulação correta para cada vão e com as aberturas apresentadas em projeto.

Já nas instalações prediais a quebra da alvenaria faz-se ocasionalmente, pois todas as
tubulações sendo elétricas ou hidráulicas passam no interior das paredes. Na estrutura
pré-moldada para as instalações deixam-se nichos para não haver a quebra na obra,
eliminando quaisquer desperdícios e entulhos na obra.

O sistema de fôrma utilizado nas obras convencionais faz-se o uso da madeira como
principal elemento, sendo que a madeira é um dos itens mais comentados por sua retirada
ocasionar impactos relativos ao meio ambiente. No sistema de construção do pré-moldado
de concreto, utilizam-se fôrmas metálicas com ajustes para cada tipo de material,
podendo-se adaptar conforme o projeto.
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Resumo
A migração rápida causada pelo crescente e acelerado processo de urbanização, não conseguiu ser
acompanhada pelo poder público, trazendo consigo inúmeros problemas ambientais e sociais.
Assim o poder público perdeu o controle sobre as propriedades regulares existentes em seu
território. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo geral descrever os procedimentos para
regularizar as construções e propriedades localizadas em Áreas Urbanas Consolidadas por meio do
diagnóstico socioambiental em Brusque - SC. A pesquisa teve uma abordagem quali-quantitativa,
método exploratório e descritivo, tipo de pesquisa bibliográfica e de estudo de caso. Os resultados
da pesquisa foram obtidos por meio de análises de diagnósticos socioambientais aprovados pela
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Brusque - FUNDEMA e entrevista com uma das
engenheiras ambientais da instituição.

Palavras-chave: Área Urbana Consolidada; Diagnóstico Socioambiental; Áreas de Preservação
Permanente.

Abstract
The rapid migration caused by the growing and accelerated urbanization process, has not been
able to be followed by the government, bringing with it numerous environmental and social
problems. Thus, the government lost control over the regular properties existing in its territory. In
this sense, this work had as general objective to describe the procedures to regularize the
constructions and properties located in Consolidated Urban Areas through the socio-environmental
diagnosis in Brusque - SC. The research had a quali-quantitative approach, exploratory and
descriptive method, type of bibliographic research and case study. The research results were
obtained through analyzes of socio-environmental diagnoses approved by the Municipal
Foundation for the Environment of Brusque - FUNDEMA and interview with one of the
environmental engineers of the institution.
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1. Introdução

As cidades brasileiras vêm crescendo de maneira desordenada devido à grande
migração da população rural para urbana, processo este que ocorre desde os anos 50, e que
aumenta mais no decorrer dos anos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE (2017), de cada 10 (dez) pessoas, 8 (oito) residem em áreas urbanas.
Este crescimento contribuiu muito para a expansão das cidades, trazendo consigo
problemas graves de infraestrutura e gestão adequada para o montante da população,
proporcionando uma má qualidade de vida e aumento na desigualdade social das cidades,
entre outros fatores. Como consequência ocorre o aumento de assentamentos e ocupações
inadequadas e ilegais, fruto da grande desigualdade social no país, que cresce junto ao
processo de urbanização brasileira (MOTTA, 2002).

A degradação ambiental associada às estratégias de sobrevivência das populações de
menores recursos das cidades tem origem nas condições socioeconômicas e na falta de
opções a lugares acessíveis à moradia. Podendo ocorrer também uma ineficiência ou a
inadequação dos instrumentos de planejamento e gestão urbana que contribui para o
estabelecimento de padrões irregulares e informais de ocupação e urbanização, obrigando a
população a migrar para lugares caracterizados como fundo do vale e áreas de preservação
ambiental constituindo as ocupações irregulares (MOTTA, 2002).

Entre as áreas de proteção ambiental estão as chamadas Áreas de Preservação
Permanente - APPs, uma das mais afetadas pelas ocupações irregulares. As APPs, segundo
a Lei nº 12.651/2012 que institui o Código Florestal, são “[...] áreas protegidas, cobertas ou
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, [...] a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas”. Estas áreas são importantes porque devem ser
reservadas para o escoamento natural das águas pluviais.

A Constituição Federal traz com o Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257/2001 o Plano
Diretor de cada município como um dos instrumentos básicos da política urbana, tendo
como finalidade regular a ocupação e proporcionar sustentabilidade e melhores condições
de vida para a população. O Plano Diretor deve propor diretrizes que norteiam os agentes
públicos e privados sobre o que deve ou não ser feito no território do município. Nele são
identificadas e delimitadas as áreas urbanas e rurais e traçadas as estratégias para o seu
desenvolvimento.

Diante deste cenário, surge a Lei nº 11.977/2009 para o programa “Minha Casa, Minha
Vida” com o intuito de que a população possa fazer a regularização fundiária de seus
assentamentos urbanos. Esta foi alterada posteriormente para a Lei nº 13.465/2017, onde
enquadra as áreas urbanas consolidadas de acordo com suas exigências específicas
incluídas no perímetro urbano pelo Plano Diretor ou por lei municipal específica.

A definição de Área Urbana Consolidada - AUC conforme a Lei nº 13.465/2017 é
aquela que está:
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I - Incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal
específica;
II - Com sistema viário implantado e vias de circulação pavimentadas;
III - Organizada em quadras e lotes predominantemente edificados;
IV - De uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de edificações
residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou voltadas à prestação de serviços;
V - Com a presença de, no mínimo, três dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana
implantados:
a) drenagem de águas pluviais; b) esgotamento sanitário; c) abastecimento de água potável; d)
distribuição de energia elétrica; e e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos.

A regularização destes assentamentos no município de Brusque é possível através do
Diagnóstico Socioambiental, instruídos pela Instrução Normativa nº 18 da Fundação
Municipal do Meio Ambiente – FUNDEMA, onde a mesma segue as diretrizes do Plano
Diretor vigente do município.

Este trabalho teve como objetivo geral descrever os procedimentos para regularizar as
construções e propriedades localizadas em Áreas Urbanas Consolidadas por meio do
diagnóstico socioambiental em Brusque - SC. E como objetivos específicos (i) Caracterizar
as áreas urbanas consolidadas e a legislação específica; (ii) Verificar junto à Fundação
Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA, quais as etapas para regularizar as
construções em APPs pelo diagnóstico socioambiental; (iii) Conhecer o número de
processos de regularização de construções através do diagnóstico socioambiental, junto à
FUNDEMA; e (iv) Caracterizar os tipos de construções que se submetem aos processos de
regularização através do diagnóstico socioambiental.

2. Materiais e métodos

O presente trabalho teve uma abordagem qualitativa, método exploratório e descritivo,
tipo de pesquisa bibliográfica e de estudo de caso.

A coleta dos dados foi feita através de uma entrevista semiestruturada com uma das
engenheiras responsáveis pela análise de diagnósticos socioambientais do Município na
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Brusque - FUNDEMA, mediante a assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.

O roteiro da entrevista estava estruturado com 18 questões, que tratavam sobre os
requisitos exigidos no município de Brusque para a caracterização de AUC; as leis que
regem as AUC no Município; as leis que regem as APPs no município; as etapas para a
regularização de construções em AUC localizadas em APPs; a diferença entre regularizar
uma edificação e/ou uma área em APP; as etapas, processos, documentações e taxas a
serem pagas necessárias para a regularização de Edificações ou AUC em APPs; a
quantidade de edificações que receberam a regularização somente das suas propriedades;
as características necessárias para compor um diagnóstico socioambiental; a importância
de um diagnóstico socioambiental no processo de regularização de áreas em APPs; as
punições ou recomendações exigidas pela FUNDEMA para que a área utilizada em APP
seja de alguma maneira recompensada; as dificuldades encontradas no processo que
possam vir a impedir as regularizações; se a FUNDEMA é a única responsável pela
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elaboração do certificado de regularização de Edificação e da Inserção de Imóvel em AUC
localizada em APP; a existência ou não de algum problema com outros órgãos ambientais
para essas liberações; a quantidade de processos por meio de diagnósticos socioambientais
e através das regularizações apenas de edificações foram feitos desde que a lei passou a
vigorar no município; os benefícios existentes para o proprietário com a regularização das
edificações e/ou da área em questão; os tipos de construções que se submetem aos
processos de regularizações por meio de diagnósticos socioambientais; os motivos que
levam a procura pelas regularizações; o interesse da população brusquense nesta área ao
longo dos últimos anos; se o órgão pretende adaptar ou melhorar alguma etapa,
regularização ou fiscalização existente.

Além disso foram analisados 77 diagnósticos socioambientais, realizados no período de
2015 a 2017, para a obtenção de informações como índice de regularizações aprovados por
bairros, tipo de construções que se submetem ao processo de regularização e as
dificuldades encontradas para a regularização destas áreas.

3. Resultados e discussões

3.1 Regularização de construções em áreas urbanas consolidadas situadas em
APPs no município de Brusque - SC

De acordo com a FUNDEMA (2015) existem duas situações para regularizações de
edificações e/ou em Áreas Urbanas Consolidadas localizadas em APPs no município de
Brusque, sendo elas: as que foram construídas antes de 2012 quando a Lei n° 12.651 ainda
não havia sido decretada, onde o proprietário recebe a Regularização da Edificação em
Área Urbana Consolidada localizada em APP, e as que foram realizadas a partir de do
decreto da Lei n° 12.651, onde o processo é realizado por meio de análise de Diagnóstico
Socioambiental, recebendo a Declaração de Inserção do Imóvel (área) em Área Urbana
Consolidada em que a edificação está ou será construída.

Cada situação possui uma forma diferenciada de regularização, possuindo
documentações específicas e características únicas, sendo que cada caso é analisado
minuciosamente e separadamente pelos técnicos da FUNDEMA, onde as situações podem
ser as mais variadas possíveis, impossibilitando que haja um modelo padrão. A
FUNDEMA segue a Lei Federal n° 12.651/2012, Lei Estadual n° 16.342/2014 e a Lei
Complementar Municipal n° 236/2015 juntamente com o auxílio da Defesa Civil e do
Ministério Público de Santa Catarina - MPSC quando necessário.

A Instrução Normativa n° 18/2015 é um exemplo de documentação criado pela
FUNDEMA para auxiliar e tentar ao máximo padronizar a forma de regularizações de
áreas localizadas em APPs inseridas em Área Urbana Consolidada.

Para um melhor entendimento das regularizações, deve-se ficar bem claro que quando
trata-se de Isenções de Imóveis (área) em Áreas Urbanas, o município se depara com 2
situações de APPs, sendo elas: as que encontram-se localizadas em rios com até 10 m de
largura, onde se estipula um afastamento de 30 (trinta) metros de APP, deixando uma faixa
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não-edificável de 15 m entre as margens do curso de d’água e a construção de acordo com
a flexibilização; e as que encontram-se localizadas entre rios de 10 a 50 m de largura, onde
se estipula um afastamento de 50 m de APP, deixando uma faixa não-edificável de 30 m
entre as margens do curso de d’água e a construção de acordo com a flexibilização
(FUNDEMA, 2015).

A área não-edificável de 30 (metros) estipulada para rios com larguras maiores de 10 m
foi definida em comum acordo entre a FUNDEMA e a Defesa Civil do município. Após
análise das áreas existentes na região, das possíveis cheias, entre outros problemas que
possam ocorrer no solo, deixa-se uma área maior protegida (FUNDEMA, 2015).

3.1.1 Construções realizadas até 2012

Para edificações existentes situadas dentro de APPs construídas antes de 2012, em
acordo com as leis vigentes na época, caso o requerente (proprietário) queira regularizar
somente a edificação existente no imóvel, o processo de regularização é simples.

O requerente procura a FUNDEMA solicitando a Regularização da Edificação em Área
Urbana Consolidada localizada em APP, com a Matrícula de Imóvel atualizada em mãos.
A instituição gera então, um Protocolo Geral de abertura do processo gerando a taxa a ser
paga, que atualmente é de R$15,00. Após o pagamento, e a entrega do comprovante,
inicia-se o processo, onde o requerente terá que comprovar por meio de imagens
fotográficas ou documentações que a edificação foi construída no período anterior a 2012.
Após análise das provas obtidas com o requerente e a aprovação do técnico florestal da
FUNDEMA, a instituição irá gerar um Parecer Técnico de Regularização de Edificação em
Área Urbana Consolidada

Deve-se ficar claro que nesta situação, o requerente irá ganhar somente a regularização
da edificação em questão, não se tratando de regularização da área em torno existente, ou
seja, não há autorização para construção futura na área em APP. Após a declaração obtida
pela FUNDEMA, o proprietário encaminha ao IBPLAN a documentação adquirida e
demais documentos exigidos pelo órgão e obtém a regularização da sua propriedade.

Para processos internos da FUNDEMA que possuam a necessidade de regularização da
edificação, ou seja, quando existe um processo transitando na instituição e percebe-se que
existe uma edificação a ser consolidada, o mesmo é realizado automaticamente, não sendo
necessário o pagamento da taxa.

3.1.2 Construções realizadas a partir da Lei n° 12.651/2012

O processo de liberação para construção no município de Brusque tem início no
IBPLAN com a Consulta Prévia de Construção para a liberação do Alvará da Obra. Caso
as documentações do imóvel (área) indiquem que a construção se encontra em áreas de
APPs, o requerente é informado que será preciso a análise da FUNDEMA para a
regularização da área para efeitos de preservação ambiental, ou seja, a liberação da
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construção perante ao IBPLAN, acontecerá somente após a regularização do imóvel (área)
pela FUNDEMA.

De acordo com a Instrução Normativa n° 18/2015 de Brusque, após a informação
repassada ao requerente, o mesmo ou o seu representante legal, deverá solicitar junto a
FUNDEMA a regularização do imóvel.

Para isto ele deverá levar na instituição uma série de documentos que serão descritos a
seguir:

● Em caso de Pessoa Jurídica deverá ser entregue: Formulário de Caracterização do
Empreendimento Integrado (FCEI), corretamente preenchido e sem rasuras; cópia do
Alvará da Licença de Localização e Funcionamento, ou consulta de alvará de REGIN –
Regime Integrado, ou ainda, consulta de viabilidade do REGIN; cópia do Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; cópia do Contrato Social em suas alterações
contratuais registrada na Junta Comercial, quando se tratar de Sociedade Limitada, ou
cópia de ata de eleição de última diretoria quando se tratar de Sociedade Anônima, quando
se tratar de Associação o devido Estatuto registrado; e a consulta prévia de viabilidade
emitida pelo IBPLAN, completa e dentro do prazo de validade.

● Em se tratando de Pessoa Física deverá ser entregue: Formulário de Caracterização
do Empreendimento Integrado (FCEI), corretamente preenchido e sem rasuras; cópia do
Cadastro de Pessoa Física – CPF; cópia do comprovante de residência; consulta prévia de
viabilidade, emitida pelo IBPLAN, completa e dentro do prazo de validade.

Com as documentações exigidas, a FUNDEMA irá emitir o Protocolo Geral de abertura
do processo gerando a taxa a ser paga referente a análise dos documentos de R$189,69
atualmente. O protocolo irá ressaltar a necessidade de Análise do Diagnóstico
Socioambiental e análise de mais alguns documentos enumerados na IN n° 18/2015.

Por se tratar de uma regularização que necessariamente precise do Diagnóstico
Socioambiental, é importante que os técnicos sejam cientes de como ele deve ser
elaborado, pois é ele que irá caracterizar ou não o imóvel em Área Urbana Consolidada e
que dará todas as características do imóvel em estudo.

É importante lembrar que este documento deve ser elaborado por uma equipe
multidisciplinar de no mínimo 3 (três) profissionais de diferentes áreas de formação, onde
cada profissional assumirá sua parcela de responsabilidade sobre os estudos e as
conclusões apresentadas da sua área de formação por meio das Anotações de
Responsabilidade Técnica - ART (FUNDEMA, 2015).

A seguir são descritos todos os requisitos necessários que compõem um Diagnóstico
Socioambiental, de acordo com a IN n° 18/2015 da FUNDEMA (2015): caracterização
física, ambiental, social, cultural e econômica da área; identificação dos recursos
ambientais, dos passivos, fragilidades, restrições e potencialidades da área; especificação e
a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de saneamento básico implantados,
outros serviços e equipamentos públicos; especificação da ocupação consolidada existente
na área; identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de
massa rochosa, tais como deslizamentos, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e
outras definidas como de risco geotécnico; indicação de faixas ou áreas em que devem ser
resguardadas as características típicas da Área de Preservação Permanente com a devida
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proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas são passíveis de regularização; e
avaliação dos riscos ambientais.

Após a elaboração do Diagnóstico Socioambiental, o mesmo deverá ser entregue na
FUNDEMA junto com os seguintes documentos: Protocolo de Abertura do Processo da
FUNDEMA; Cópia do comprovante de quitação da Taxa emitida pela FUNDEMA,
referente ao Diagnóstico Socioambiental; Cópia de Matrícula do Cartório de Registro de
Imóveis atualizada (no máximo 30 dias); Documento que comprove a posse do imóvel;
Requerimento de análise de Diagnóstico Socioambiental e confirmação de localização do
empreendimento segundo suas coordenadas geográficas ou plana; Procuração para
representação do interessado, com firma reconhecida; Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Anotação de Função Técnica (AFT) de todos os responsáveis pelo
Diagnóstico Socioambiental, com validade de no mínimo 3 meses; Caso houver edificação
no localizado em APP no imóvel, apresentar cópia de alvará de construção ou cópia de
habite-se; Caso seja identificada a necessidade de recuperação da área em APP poderá ser
exigido um PRAD para a referida faixa; O Diagnóstico Socioambiental deverá ser
apresentado em uma via impressa e uma via digital em CD; Caso não seja possível a
entrega de algum item destacado acima, será necessário o preenchimento do Modelo de
Declaração de itens ausentes, onde serão descritos os itens ausentes e suas justificativas.

Deve-se ficar claro que os documentos deverão observar a concordância de
informações, caso contrário o processo será indeferido temporariamente, até sua resolução.
A partir de então, inicia-se o processo de investigação do imóvel que será regularizado,
onde será realizada a vistoria no imóvel pelos técnicos da FUNDEMA (equipe também
multidisciplinar) juntamente com o técnico responsável pelo projeto em análise.

Nesse primeiro contato os técnicos irão estudar juntos o imóvel e seus arredores. Pode
ser solicitado uma adequação no imóvel, em caso de entulhos situados na área de APP por
exemplo, ou outras alterações que sejam necessárias.

Após a análise de toda a documentação, os técnicos da FUNDEMA constatam se
alguma documentação precisa ser incluída ou alterada no processo. Caso falte algum
documento, ou seja, necessária uma informação mais detalhada, a instituição gera um
Parecer Técnico, onde é especificado o que precisa ser incluído ou alterado, para que o
processo possa seguir de forma adequada.

Assim que for verificado que toda documentação está de acordo, e não haja mais
dúvidas sobre o imóvel, poderá ser constatado no processo, 2 situações. Na primeira
situação: a futura construção estará situada dentro das margens de APP, sendo estas com 30
ou 50 m. Neste caso, a FUNDEMA emitirá um Parecer Técnico de complementação do
que deverá ser feito sobre a área a ser recuperada, podendo ser em forma de PRAD,
Compensação Ambiental ou Regeneração Natural. Nesta situação se faz uso da
flexibilização da Lei Complementar n° 236/2015. Na segunda situação: a futura construção
não está situada entre as margens necessárias de afastamento das APP. Então a FUNDEMA
gera diretamente a Declaração de Isenção de Imóvel em Área Urbana Consolidada, e não
será solicitado nenhuma forma de recuperação da área, pois a mesma permanecerá intacta.

São inúmeras as situações que podem ocorrer no município quando se trata de
construções realizadas em áreas de APPs, porém para um melhor entendimento sobre a
questão de PRAD, Compensação Ambiental ou Regeneração Natural sobre a pesquisa em
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questão, serão descritas as 2 situações mais frequentes que acontecem de regularizações no
município, sendo elas: rios ou córregos unidos diretamente ao imóvel; e rio, rua e o imóvel
ligados diretamente entre si.

No caso de rios ou córregos unidos diretamente ao imóvel, o PRAD é obrigatório. Ele
pode ser feito com o plantio de mudas que melhor se adaptarem na metragem da
flexibilização de área não-edificável. Após a análise e a aprovação do PRAD, a
FUNDEMA irá gerar uma Autorização para Execução do mesmo, e esta deverá ser
apresentada em até 90 dias após a autorização. Ao executar o PRAD, o requente terá que
comprovar por meio de fotografias a sua execução, para enfim conseguir a obtenção do
certificado da Declaração de Isenção de Imóvel em Área Urbana Consolidada. Ele deve
enviar relatórios semestrais de acompanhamento do plantio realizado durante 3 anos.

Nos casos de rio, rua e o imóvel ligados diretamente entre si, ocorre a Compensação
Ambiental, que poderá ocorrer de 6 maneiras distintas, sendo elas: 1 - recuperação da área
no local, 2 - recuperação da área dentro ou fora do imóvel, 3 - averbação da área verde
dentro do imóvel, 4 - averbação da área verde fora do imóvel no município de Brusque, 5 -
compensação pecuniária sob forma de doação de mudas ou 6 - compensação pecuniária
para projetos ambientais da FUNDEMA. A forma de compensação irá depender de cada
situação específica, dependendo também da metragem que cada imóvel terá disponível
para realizar a compensação.

A Compensação Ambiental deverá ser realizada dentro de 30 dias após o Parecer
Técnico indicando a forma de recuperação. Sua comprovação também deverá ser realizada
perante a FUNDEMA por meio de documentos que certifiquem a forma realizada para a
compensação ambiental, para enfim conseguir a obtenção do certificado da Declaração de
Isenção de Imóvel em Área Urbana Consolidada.

A Regeneração Natural acontece em ambos os casos quando a metragem não-edificável
possui uma área verde natural, ou seja, existe vegetação na faixa de APP, portanto o
requerente somente terá que cercar a área e deixar a mesma intacta crescendo no local.

Após a Declaração de Isenção de Imóvel em Área Urbana Consolidada concedida, o
requerente deverá retornar ao IBPLAN e dar continuidade ao seu processo de liberação de
construção. A FUNDEMA apenas regulariza a propriedade existente ou o imóvel
localizado em APP em Área Urbana Consolidada onde futuramente terá uma construção, a
instituição não tem jurisdição para conceder um alvará de construção.

A FUNDEMA tem total liberdade e o dever de fiscalizar todas as áreas que já
receberam a certificação de isenção de imóvel para realizar o acompanhamento de que
tanto o PRAD quanto a Compensação Ambiental na área de flexibilização de APP estejam
sendo respeitados. Caso seja identificado que, após a certificação, o requerente tenha
utilizado ou construído na área destinada como não-edificável, a FUNDEMA irá notificar
o proprietário por meio de multa e solicitar a retirada do material localizado na área. Em
casos de construção, é solicitado perante ao Ministério Público, a demolição da construção
que esteja situada em APP.

Portanto, a FUNDEMA deixa claro que todas as construções que serão realizadas em
APPs precisam estar de acordo com as leis ambientais vigentes no município,
principalmente as situadas em áreas urbanas, onde a Lei Municipal n°236/2015 juntamente
com a IN n° 18/2015 da FUNDEMA, inserem o Imóvel em Área Urbana Consolidada.
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3.2 Índice de processos de regularizações existentes no município

Em análise aos Diagnósticos Socioambientais aprovados em Brusque entre julho de
2015 a partir da Lei Complementar n° 236 até novembro de 2017, foram constatados 77
processos aprovados pela FUNDEMA, ou seja, 77 proprietários ou empresas receberam a
Declaração de Inserção de Imóvel em Área Urbana Consolidada.

No Gráfico 1 apresenta-se o número de processos de Diagnóstico socioambiental entre
os anos de 2015 a 2017.

Gráfico 1: Número de processos de Diagnóstico socioambiental da FUNDEMA entre os anos de 2015 a
2017. Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Em 2015, a FUNDEMA teve apenas 1 processo foi aprovado, no ano de 2016 foram
aprovados 29 processos e até final de novembro de 2017 foram aprovados 47 processos
(Gráfico 1).

Fica evidente que com o passar dos anos, os processos de regularizações vêm sofrendo
um aumento significante (Gráfico 1), sinal de que a população vem se inteirando da
necessidade das regularizações para suas construções e de que a FUNDEMA vem
fiscalizando e se aprimorando cada vez mais para que as leis sejam cumpridas.

Separou-se o número de processos por Diagnóstico socioambiental aprovados por
Bairros, em Brusque - SC (Gráfico 2).

Gráfico 2: Número de processos aprovados por bairros através do Diagnóstico socioambiental da
FUNDEMA entre os anos de 2015 a 2017. Fonte: Dados da pesquisa (2017).
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Nota-se, portanto, que o bairro que teve um maior número de aprovações por meio do
Diagnóstico socioambiental em Brusque - SC foi o Bateas, com 33,80% de regularizações
aprovadas, seguido pelo bairro São Pedro (12,70%), Águas Claras (7,95%) e Souza Cruz
(7,60%) (Gráfico 2).

Em relação a regularizações apenas de Consolidação de Edificação em Área Urbana
Consolidada, foram identificadas no município aproximadamente 40 regularizações.

3.3 Construções que se submetem ao processo de regularização

As construções que se submetem ao processo de regularizações são diversas e variadas,
podendo ser edificações familiares ou multifamiliares, de caráter comercial ou industrial,
para interesse atual ou futuro.

Já os motivos pelos quais os requerentes solicitam as regularizações são: quando
precisam do Alvará de Construção ou da Regularização da Edificação existente perante ao
IBPLAN, ou quando por meio de denúncia acabam sendo fiscalizados e notificados pelos
fiscais da FUNDEMA.

3.4 Dificuldades encontradas para regularização destas áreas

De acordo com a FUNDEMA as dificuldades encontradas nos processos obtidos até o
momento para a liberação dessas áreas com a Inserção do Imóvel em Área Urbana
Consolidada encontram-se na sua grande maioria nas documentações exigidas pela
instituição, ou seja, os casos mais frequentes que causam indeferimento do processo são:
matrículas dos terrenos irregulares, contrato de compra e venda do terreno com áreas
menores do que informam a matrícula do mesmo, ou ainda construções recentes
localizadas entre os 15 m que configuram-se totalmente dentro de APP. Não esquecendo
que se a área em questão para análise estiver em área de risco, o processo é indeferido
imediatamente de maneira definitiva, nos demais casos o indeferimento é temporário,
cabendo ao proprietário da área a correção das documentações para que o processo seja
revisto e possa receber sua regularização.

A instituição deixa claro que é o único órgão responsável no Município para realizar o
Parecer Técnico da Consolidação da Edificação em Área Urbana Consolidada, portanto
ainda não obteve nenhuma dificuldade com algum outro órgão ambiental, ou tenha
enfrentado até o momento alguma contradição em relação a flexibilização das metragens
de áreas em APPs impostas em conjunto com a Defesa Civil e o Plano Diretor do
Município.

3.5 Benefícios existentes ou não com a regularização
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Para o requerente dos processos de regularizações, atualmente não existe nenhum
benefício de caráter econômico que possa ser obtido com as declarações adquiridas, o
único e importante benefício existente para o proprietário será ou a regularização da sua
edificação ou no caso da Inserção de Imóvel (área). Com isso ocorrerá o aumento da área
que ele poderá utilizar para futuras construções dentro da APP, ou seja, com a
flexibilização das metragens impostas pela Lei Complementar Municipal n° 236 e pela
FUNDEMA. O mesmo recebe o direito de usufruir de uma maior área em APP, sendo ela a
redução de 15 ou 30 m dependendo da largura da margem do rio.

Para o Município, é importante, porque ele terá mais áreas regularizadas, onde o mesmo
poderá contribuir cada vez mais para a proteção ao meio ambiente, pois estas impõem
áreas de preservação ambiental, incentivando os cuidados com o ambiente.

3.6 Melhorias futuras que serão implantadas pela FUNDEMA para a fiscalização
destas áreas

Dentre algumas melhorias que a FUNDEMA está tentando aprimorar, destaca-se a
fiscalização e o acompanhamento das áreas certificadas. Segundo a FUNDEMA, uma das
maiores dificuldades da Instituição até o momento, é o acompanhamento das áreas que já
foram regularizadas e que precisam ser fiscalizadas de forma regular. Pois se verificará a
continuidade de tudo que foi apresentado no diagnóstico socioambiental e implantado nos
casos de recuperação ambiental, ou seja, a comprovação do processo. Por mais que em
alguns casos, o proprietário tem o dever de apresentar relatórios em até 3 anos sobre a área
recuperada, o mesmo nem sempre o faz.

Outro quesito será a implementação das metragens de flexibilizações de construções em
áreas de APPs impostas pela Lei Municipal com alterações realizadas pela FUNDEMA na
IN nº 18, já que hoje não existe nenhuma lei específica que imponha e descreva as
metragens que a Defesa Civil, a FUNDEMA e o Plano Diretor Municipal utilizam para a
liberação dessas construções, de acordo com as suas características.

4. Considerações finais

Este trabalho atingiu seu objetivo geral, que era descrever os procedimentos para
regularizar as construções e/ou propriedades localizadas em Áreas Urbanas Consolidadas
por meio do diagnóstico socioambiental em Brusque - SC.

O primeiro objetivo específico que era caracterizar as áreas urbanas consolidadas, este
foi obtido com o decorrer da pesquisa. Com relação a legislação sobre o tema, pode-se
verificar a existência da Lei Complementar Municipal n° 236/2015, a Lei Federal n°
11.977/2009, que dispõe sobre a regularização fundiária de assentamentos urbanos, e a Lei
12.727/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.
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O segundo objetivo específico que era verificar junto à Fundação Municipal do Meio
Ambiente - FUNDEMA, quais as etapas para regularizar as construções em APPs pelo
diagnóstico socioambiental, foi concluído no item 3.1.2.

O terceiro objetivo que era conhecer o número de processos de regularização de
construções através do diagnóstico socioambiental junto à FUNDEMA foi obtido através
da análise de todos os diagnósticos aprovados pela mesma desde 2015. Contatou-se que
existem 77 projetos aprovados.

O quarto objetivo específico era caracterizar os tipos de construções que se submetem
aos processos de regularização através do diagnóstico socioambiental, onde por meio da
análise de todos os diagnósticos socioambientais também foi possível identificar que não
há um padrão de construção específico, podendo ser edificações familiares ou
multifamiliares, de caráter comercial ou industrial.

Entre as dificuldades apresentadas na elaboração deste trabalho, destacam-se a
complexidade sobre o tema exposto, já que não existe um certo padrão para que a
regularização seja efetuada, existem linhas de raciocínio e documentos que ajudam neste
processo, porém cada caso, cada projeto, cada imóvel é diferente. Isso pode causar
divergências até mesmo entre os técnicos. Portanto é necessário que a análise destes
processos ocorram da forma mais coerente possível.
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Resumo 

O setor da construção civil é conhecido por ser um dos maiores geradores de resíduos, dentro desse 

panorama, estudos sobre a reciclagem de resíduos da construção civil (RCC) como agregados surgem 

como alternativa para minimizar os impactos causados pelo setor. Nesse contexto, o presente trabalho 

buscou a caracterização de um concreto produzido com substituição parcial dos agregados naturais 

por agregados reciclados de resíduos de artefatos de concreto (CSP-ARC) nas proporções de 5%, 

10%, 15% e 20%, e no traço pré estabelecido de 1:1,6:2,5, com relação água/cimento variável. Os 

resultados obtidos mostraram os CSP-ARC apresentaram perda de resistência em relação ao concreto 

de referência, no entanto, em todos os casos, o índice de desempenho foi acima de 88%, com relação 

ao concreto de referência, destacando-se o CSP-5%ARC que atingiu índice de desempenho de 

95,95%. Através dos ensaios de absorção por capilaridade, foi possível observar que os concretos 

CSP-ARC apresentaram absorção por capilaridade maior que o concreto de referência. 

 

Palavras-chave: Agregado reciclado; Concreto; Resistência à compressão; Absorção por 

capilaridade 

 

Abstract 

The civil construction sector is known for being one of the largest generators of waste. Within this 

scenario, studies on the recycling of construction waste (CCW) as aggregates arise as an alternative 

to minimize the impacts caused by the sector. In this context, the present work sought the 
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characterization of a concrete produced with partial replacement of natural aggregates by recycled 

aggregates from waste concrete products (CSP-ARC) in the proportions of 5%, 10%, 15% and 20%, 

and in the mix 1:1.6:2.5 (cement:sand:pebble), with variable water/cement ratio. The results showed 

that the CSP-ARC presented resistance loss in relation to the reference concrete, however, in all 

cases, the performance index was above 88%, in relation to the reference concrete, highlighting the 

CSP-5%ARC that reached a performance index of 95.95%. Through capillary absorption tests, it 

was possible to observe that the CSP-ARC concretes showed capillary absorption higher than the 

reference concrete. 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Keywords: Recycled aggregate; Concrete; Compressive strength; Capillarity absorption. 

 

1. Introdução 

 

No âmbito das atividades que causam impactos ambientais negativos associados a 

construção civil, a obtenção de agregados naturais, que são recursos não renováveis, causa 

impactos em diversas esferas. O relato realizado por Pinheiro, Mendes e Oliveira (2019), por 

exemplo, destaca impactos socioambientais relativos a extração de seixo e areia em Porto 

Grande, no Amapá, e dentre outras coisas, os autores concluíram que a atividade: 

tem gerado impactos ambientais que afetam a área lavrada e seu redor, provocando alteração 

sobre a água, o ar, o solo, o subsolo e a paisagem como um todo, interferindo em seu 

aproveitamento para usos futuros, os quais impactam diretamente na qualidade de vida da 

população, que é precária. (PINHEIRO; MENDES; OLIVEIRA, 2019, p. 164). 

Ainda no contexto das causas de impactos negativos associadas à construção civil, 

destaca-se também a geração de resíduos de construção e demolição (RCD) ou resíduos da 

construção civil (RCC), que “são os [resíduos] provenientes de construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 

escavação de terrenos […]” (CONAMA, 2002). Conforme a ABRELPE (2020), a coleta de 

RCD pelos municípios no Brasil, em 2019, foi de 44.534.380 toneladas, com uma coleta per 

capita de 213,5 kg por habitante, por ano, no referido ano.  

Nesse contexto, Santos (2016) também destaca a simultaneidade de impactos associados 

ao consumo de agregados minerais e a geração de RCD, ambos ligados à construção civil. 

Logo, percebe-se que esse setor que é reconhecidamente essencial para desenvolvimento da 

infraestrutura, moradia, empregabilidade, saneamento e economia de um país, também está 

associado com severas implicações socioambientais. 

Conforme Grabasck (2016, p. 35-36): 

No Brasil, duas questões centrais ainda desafiam o gerenciamento de resíduos no país: o descarte 

inadequado destes resíduos, em muitos municípios, e o tímido aproveitamento destes em termos 

de reciclagem em agregado, que, além de diminuir o descarte em aterros, diminui a extração de 

areia e brita, recursos naturais extraídos da natureza, amplamente utilizados pelo setor.  

Elevada parcela dos RCC gerados é composta por materiais à base de cimento Portland, 

como concretos, que podem ser utilizados na produção de agregados. Os agregados 

reciclados de concreto (ARC) possuem propriedades distintas dos agregados de origem 

natural, haja vista que “Os agregados reciclados de RCC são heterogêneos e possuem uma 

porosidade mais elevada que os agregados de rochas tradicionalmente empregados para a 
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confecção de concreto” (TAVARES; KAZMIERCZAK, 2016, p. 84). Dentre outras coisas, 

Neville (2016, p. 184) destaca que: “Em razão de o ARC ser, em parte, constituído por 

argamassa envelhecida, a massa específica do concreto com ARC é menor do que a do 

concreto produzido com agregados convencionais. Pela mesma razão, o ARC possui maior 

porosidade e absorção.” 

Nesse sentido, Buttler (2003, p. 136) observou em sua pesquisa, que “As dosagens com 

agregados reciclados tiveram uma perda de trabalhabilidade devido à elevada absorção dos 

agregados”, o que coaduna com Neville (2016, p. 184), quando o autor explica que “O uso 

de ARC diminui a trabalhabilidade do concreto fresco com qualquer quantidade de água, 

aumenta a demanda de água para uma determinada consistência […]”  

Diversos autores relataram estudos sobre os ARC em diversas perspectivas de aplicação 

e caracterização, como Figueiredo et al. (2020) que estudaram propriedades de ARC 

cominuídos em dois tipos de britadores sob a perspectiva de diversos ensaios de 

caracterização. Há também que se destacar o trabalho de Tavares e Kazmierczak (2016), que 

estudaram uma alternativa de pavimentação por meio de um concreto permeável produzido 

com ARC. Nesse contexto, destaca-se também Araújo et al. (2016), que observaram em sua 

pesquisa que “É possível a substituição de 100% do agregado natural pelo agregado 

reciclado de construção e demolição sem prejuízo das resistências à compressão e à tração 

do concreto”. 

Sob essa perspectiva, no presente trabalho, busca-se relatar o estudo de um concreto 

obtido com substituição parcial do agregado graúdo (seixo), por agregados reciclados de 

resíduos de artefatos de concreto de uma fábrica do município de Barra do Garças, Mato 

Grosso, Brasil, buscando contribuir com o relato de uma destinação alternativa de resíduos, 

de modo a colaborar com a redução do volume de extração de agregados naturais e com a 

preservação dos recursos naturais limitados. No Quadro 1 estão apresentadas as principais 

siglas utilizadas e suas respectivas definições. 

 

SIGLA DEFINIÇÃO 

RCC Residuos da Construção Civil 

CSP-ARC Agregados Reciclados de Resíduos de Artefatos de Concreto 

ARC Agregados Reciclados de Concreto 

RCD Resíduos de Construção e Demolição 

PVC Policloreto de Vinila 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

NBR NM Norma Brasileira Norma Mercosul 

MPa Megapascal 

CP Corpo de prova 

Quadro 1: Siglas e suas definições. Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

2. Materiais e procedimentos metodológicos 

 

Considerando os diversos aspectos para o desenvolvimento do presente trabalho, e tendo 

como base as definições de Prodanov e Freitas (2013), pode-se classificar a pesquisa como 

de natureza aplicada, e com relação aos procedimentos técnicos, como uma pesquisa 

experimental. Do ponto de vista dos objetivos, trata-se de uma pesquisa explicativa e quanto 
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a forma de abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa quantitativa. A Figura 1 

apresenta as etapas de desenvolvimento do presente trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Resumo do procedimento metodológico. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Na primeira etapa, conforme a Figura 1, os agregados reciclados para produção do 

concreto com substituição parcial dos agregados naturais por agregados reciclados de 

artefatos de concreto (CSP-ARC) foram recolhidos no pátio de uma empresa de pré-

moldados de Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil, que forneceu o material já beneficiado. 

A referida empresa produz elementos de concreto como vigotas treliçadas, blocos e telhas 

de concreto, blocos para piso, dentre outros. No local onde o resíduo foi coletado, foi 

possível observar um volume significativo de resíduos beneficiados pela empresa (Figura 

2c) e à vista disso, o presente trabalho busca explorar uma alternativa para a disposição final 

desses resíduos. 

No presente trabalho, considera-se que os resíduos da indústria de artefatos de concreto 

possuem grande potencial de reciclagem por apresentarem maior homogeneidade em sua 

composição, diferentemente dos RCC em geral que, muitas vezes, na ausência do 

gerenciamento adequado de resíduos, são armazenados misturados com outros tipos de 

resíduos em caçambas, por exemplo. As Figuras 2a, 2b e 2c evidenciam essa comparação. 

(a)                                                      (b)                                                      (c) 

Figura 2: (a) Caçamba com RCC (b) resíduos de artefatos de concreto de uma fábrica local e (c) 

ARC no pátio da fábrica. Fonte: Arquivo dos autores (2020). 

 

Na Figura 2a, observa-se a grande quantidade de resíduos de composição distinta na 

caçamba, incluindo materiais que não fazem parte dos resíduos de Classe A, que de acordo 

com Resolução CONAMA Nº 307, são aqueles resíduos recicláveis ou reutilizáveis na forma 

de agregados. Já nas Figuras 2b e 2c, é possível observar a maior homogeneidade entre os 

resíduos provenientes da fábrica local, onde se observa que o entulho (Figura 2b) é formado 
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majoritariamente, se não completamente, por resíduos de elementos de concreto pré-

fabricados, enquanto na Figura 2c, observa-se o resíduo beneficiado na forma de ARC. 

Após obter o agregado reciclado, na Etapa 2, foram utilizadas peneiras para separar a 

fração graúda do ARC para produção do concreto com a mesma granulometria dos 

agregados naturais disponíveis, considerando que o objetivo do trabalho foi a substituição 

parcial da fração graúda. Também foi realizado o ensaio de absorção de água dos agregados 

graúdos (ARC e seixo) seguindo recomendações da NBR NM 53 (ABNT, 2009).  

Os agregados graúdo (seixo) e miúdo (areia) de origem natural foram obtidos no estoque 

disponível no laboratório da instituição. O agregado miúdo utilizado trata-se de uma areia 

natural que respeita os limites de granulometria descritos na NBR 7211 (ABNT, 2009). O 

cimento utilizado foi o CP II E-32 obtido no comércio local. As Figuras 3a, 3b e 3c mostram 

os agregados utilizados.  

(a)                                                      (b)                                                      (c) 

Figura 3: (a) ARC (b) seixo rolado e (c) areia. Fonte: Arquivo dos autores (2020). 

Para a fabricação do concreto, foi implementado inicialmente o traço de referência 1: 

1,6: 2,5: 0,41 (cimento:areia:seixo:a/c), sendo estabelecidas cinco dosagens: uma dosagem 

que incluía somente seixo rolado (0% ARC) e quatro dosagens em que a parcela relativa ao 

seixo rolado foi substituída parcialmente, em massa, por 5%, 10%, 15% e 20% de ARC.  

Ainda sobre os traços empregados, cabe destacar que foi necessária a correção da relação 

a/c. Considerando a maior absorção dos ARC, Padovan (2013) destaca que: 

[…] é importante avaliar a taxa de absorção de água do ARC para que possam ser estabelecidas 

diretrizes para a compensação desta absorção de água. […] Porém, ainda não há consenso 

sobre a quantidade de água de compensação a ser utilizada e nem sobre a forma mais 

adequada para realizá-la. (p. 48, grifo nosso) 

Sobre esse aspecto, Buttler (2003, p. 100) afirma que, em sua pesquisa, “[…] Foi 

escolhido como parâmetro de controle o abatimento de tronco de cone, portanto cada traço 

teve uma relação água/cimento em função do mesmo resultado de abatimento.”  

Considerando esse aspecto, considerando a facilidade de reprodução e o vasto 

conhecimento do slump test, no âmbito da NM 67 (ABNT, 1998), para esta pesquisa, de 

forma simplificada também foi preestabelecido como parâmetro de controle o abatimento de 

tronco de cone, tendo um valor pré-fixado de abatimento em 100 ± 10 mm sem execução de 

pré-molhagem dos agregados com compensação da água na mistura, alterando a relação a/c 

até o abatimento pré-fixado. 

Portanto, cada amostra com percentuais variáveis de ARC teve uma relação a/c corrigida 

em função do abatimento de tronco de cone, buscando compensar a absorção de água dos 

ARC. A Tabela 1 apresenta os traços empregados na confecção dos corpos de prova e os 

respectivos abatimentos dos concretos obtidos com as relações a/c corrigidas. 
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Identificação Cimento Areia Seixo ARC A/C Abatimento 

Referência 1 1,6 2,500 0,000 0,41 100± 10 mm 

CSP – 5%ARC 1 1,6 2,375 0,125 0,43 100± 10 mm 

CSP – 10%ARC 1 1,6 2,250 0,250 0,44 105± 10 mm 

CSP – 15%ARC 1 1,6 2,125 0,375 0,45 95± 10 mm 

CSP – 20%ARC 1 1,6 2,000 0,500 0,46 95± 10 mm 

Tabela 1: Traço empregado (em massa). Fonte: Elaborado pelos autores. 

Na etapa seguinte, realizou-se a produção dos corpos de prova após a mistura dos 

materiais em betoneira conforme os traços indicados. O processo de moldagem dos corpos 

de prova (CP) baseou-se em recomendações de NBR 5738 (ABNT, 2015). De forma 

adaptada, foram utilizados moldes de policloreto de vinila (PVC) nas dimensões de 100 mm 

de diâmetro e 200 mm de altura.  

Passadas 24 horas de cura inicial, os corpos de prova foram desmoldados e submetidos ao 

processo de cura úmida, nas condições estabelecidas pela NBR 5738 (ABNT, 2015) até a 

idade de 28 dias. Foram confeccionados seis corpos de prova para cada dosagem, sendo que 

três CP foram destinados aos ensaios de compressão centrada e três CP foram destinados aos 

ensaios de absorção por capilaridade. 

Na quarta etapa da pesquisa, aos 28 dias, foram realizados os ensaios de resistência à 

compressão simples baseado na NBR 5739 (ABNT, 2018) e a partir dos 28 dias, foram 

realizados os ensaios de absorção por capilaridade baseado na NBR 9779 (ABNT, 2012). 

Finalmente, na quinta etapa da pesquisa conforme a Figura 1, os resultados foram 

analisados e correlacionados, conforme apresentado no tópico a seguir. 

 

3. Resultados e discussão 

 

Na Figura 4 são apresentados os resultados de absorção dos agregados graúdos, onde as 

amostras tiveram suas massas aferidas após 10 minutos, 30 minutos e 24 horas de submersão 

em água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Absorção dos agregados graúdos. Fonte: Elaborados pelos autores (2020). 

 

Conforme esperado, os valores obtidos de absorção dos agregados mostram que o ARC 

absorveu uma quantidade consideravelmente superior em comparação ao seixo (agregado 
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natural). Essa mesma constatação é observada em diversos relatos na literatura. É possível 

observar que 63,92% do total de água foi absorvido pelos agregados naturais nos 10 

primeiros minutos de ensaio, enquanto que para o agregado reciclado este valor foi de 

81,75%. Ao final do ensaio, 24 horas após a submersão, concluiu-se que o ARC absorveu 

5,37% enquanto o seixo absorveu 1,58%. Os resultados reforçam e corroboram os aspectos 

discutidos anteriormente sobre a maior porosidade e absorção dos ARC. 

A Figura 5 apresenta o resultado do ensaio de resistência à compressão centrada 

expressos em MPa, sendo indicados os resultados para cada corpo de prova. 

Complementarmente, na Figura 6, é apresentada a resistência média à compressão centrada 

e na Figura 7, apresenta-se o índice de desempenho, que é dado pela comparação entre as 

médias dos traços produzidos com ARC e o traço de referência, produzido somente com 

seixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 5: Resultados dos ensaios de resistência à compressão centrada. Fonte: Elaborados pelos 

autores (2020). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Resistência média à compressão centrada. Fonte: Elaborados pelos autores (2020). 
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Figura 7: Índice de desempenho. Fonte: Elaborados pelos autores (2020). 

 

Observa-se que a substituição parcial de 5% (CSP-5%ARC) atingiu resistência a 

compressão média de aproximadamente 95,95% com relação ao concreto de referência. Para 

o CSP-10%ARC, o índice de desempenho foi de 91,51%, para CSP-15%ARC o índice de 

desempenho foi de 88,73%, e para o teor de substituição parcial de 20% (CSP-20%ARC), o 

índice de desempenho foi de 91,25%. 

Dessa forma, pela comparação com as médias, observa-se perda de resistência nos 

concretos produzidos com ARC. Todavia, em todos os casos, o índice de desempenho 

manteve-se acima de 88% com relação ao concreto de referência, o que é observado como 

um resultado positivo com relação a propriedade de resistência à compressão, tendo em 

vista que trata-se da substituição de um recursos não renovável por um resíduo sólido. 

Sugere-se que esse resultado pode ter sido influenciado tanto pela relação a/c, que foi 

corrigida, quanto pela maior porosidade dos agregados reciclados utilizados. Para trabalhos 

futuros, pretende-se realizar a compensação parcial da água empregando-se pré-molhagem 

dos agregados e a inserção de aditivos plastificantes visando a comparação com os resultados 

obtidos no presente estudo, que foi realizado empregando o ensaio de abatimento de tronco 

de cone como critério simplificado de correção da relação a/c. 

Na Figura 8 são apresentados os resultados do ensaio de absorção de água por 

capilaridade, obtidos através da média aritmética entre os três corpos de prova ensaiados 

após 28 dias de cura, expressos em g/cm² versus horas. Na Figura 9 são apresentados os 

mesmos resultados indicados na Figura 8, mas expressos em g/cm² versus %ARC. 
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Figura 8: Absorção por capilaridade média (g/cm² x h). Fonte: Elaborados pelos autores (2020). 

 

Figura 9: Absorção por capilaridade média (g/cm² x %ARC). Fonte: Elaborados pelos autores (2020). 

 

Pela Figura 8 pode-se identificar uma tendência de aumento da absorção por capilaridade 

com o tempo de aferição, de modo que a maior quantidade absorvida, apresenta-se após 72 

horas de ensaio em todos os corpos de prova. Além disso, percebe-se que o comportamento 

de absorção por capilaridade mais próximo ao traço de referência (somente seixo) foi o traço 

CSP-5%ARC. 

Tanto pela Figura 8, quanto pela Figura 9, pode-se constatar que os maiores valores de 

média de absorção por capilaridade ocorreram nas amostras CSP-20%ARC, com aumento 

crescente da absorção a partir da dosagem CSP-5%ARC. Além disso, constata-se pela Figura 

9, é que o aumento do percentual de ARC, trouxe expressivo aumento da absorção por 

capilaridade, a exemplo da comparação da absorção por capilaridade às 72 horas de ensaio: 

a média das amostras CSP-5%ARC demonstrou absorção de aproximadamente 1,051 g/cm² 

enquanto a média das amostras CSP-20%ARC demonstrou absorção de aproximadamente 

1,558 g/cm², o que representa um aumento de 48,24% na absorção por capilaridade média.  

Dessa forma, pode-se constatar que todos os traços com percentual de ARC  apresentaram 

aumento da absorção por capilaridade em comparação com o traço de referência (0% ARC) 
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e que o aumento do percentual de ARC resultou em aumento da absorção por capilaridade. 

Esse resultado possivelmente foi influenciado tanto pela relação a/c, quanto pela maior 

absorção dos ARC. 

 Em comparação com os resultados de resistência à compressão, neste trabalho, observou-

se que o comportamento favorável aos estudos de aplicações em concreto armado estão 

associados ao traço com menor percentual de ARC (CSP-5%ARC), pois este apresentou 

menor absorção por capilaridade em comparação aos outros traços com ARC e obteve um 

índice de desempenho de 95,95% com relação a resistência à compressão. 

 Ademais, destaca-se que o comportamento de elevada absorção, com boas características 

de resistência à compressão, como é o caso do traço CSP-10%ARC, CSP-15%ARC e CSP-

20%ARC podem ser de interesse tecnológico para aplicações específicas de materiais à base 

de cimento Portland, como elementos de concreto para pavimentação permeável, 

amplamente relatados na literatura. 

 

4. Considerações finais 

 

Considerando os objetivos do presente trabalho, conclui-se que através dos ensaios de 

resistência à compressão, pode-se observar que os concretos CSP-5%ARC, 10%ARC, 

15%ARC e 20%ARC apresentaram perda de resistência à compressão em relação ao 

concreto de referência. No entanto, nesse ensaio, obteve-se índices de desempenho acima de 

88%, destacando-se o CSP-5%ARC que atingiu índice de desempenho de 95,95% com 

relação ao concreto de referência. 

Através dos ensaios de absorção por capilaridade, foi possível observar que os concretos 

CSP-5%ARC, 10%ARC, 15%ARC e 20%ARC apresentaram maiores valores de absorção 

por capilaridade. Dessa forma, destaca-se que o material apresentou um comportamento de 

maior absorção por capilaridade e valores satisfatórios de resistência à compressão, o que 

pode representar características de interesse tecnológico para aplicações específicas. 

Conclui-se, portanto, que foi possível a obtenção de concretos produzidos com agregados 

reciclados de artefatos de concreto de uma fábrica local do município de Barra do Garças-

MT e que os mesmos obtiveram resultados satisfatórios quanto a sua resistência, 

demostrando viabilidade do desenvolvimento de estudos de aplicações, representando mais 

uma contribuição no estudo de agregados reciclados e a busca da sustentabilidade ambiental 

associada ao setor da construção civil.  

Sendo os ARC variáveis em diversos aspectos, para trabalhos futuros, pretende-se analisar 

de forma direta a composição dos resíduos, implementar estratégias de compensação parcial 

da água, pré-molhagem, inserção de aditivos plastificantes e também traços e idades 

diversas, bem como estudos microestruturais, para compreender a dinâmica de 

desenvolvimento de resistência e estrutura porosa do material. 

 

Agradecimentos 

Os autores agradecem a Universidade Federal de Mato Grosso (Campus Universitário do 

Araguaia), aos responsáveis pelo Laboratório de Estruturas, e de forma especial ao servidor 

Júlio Campos da Cruz pelo auxílio prestado na utilização dos equipamentos e instalações. 

175



 
 

 

 

 
 

 

  

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

 

Referências 

 

ARAÚJO, D. L., et al. INFLUÊNCIA DE AGREGADOS RECICLADOS DE 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES MECÂNICAS DO 

CONCRETO. REEC - Revista Eletrônica de Engenharia Civil, v. 11, n. 1, 8 fev. 

2016. Disponível em: https://doi.org/10.5216/reec.V11i1.35467. Acesso em: 24 dez. 

2020. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E 

RESÍDUOS ESPECIAIS (ABRELPE). PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

NO BRASIL 2020. Disponível em: https://abrelpe.org.br/panorama-2020/. Acesso em: 

22 dez. 2020. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR NM 67: 

Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de 

Janeiro, 1998. 8 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR NM 248: 

Agregados - Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro, 2003. 6 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR NM 53: 

Agregado graúdo - Determinação da massa específica, massa específica aparente e 

absorção de água. Rio de Janeiro, 2009. 8 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 7211: 

Agregados para concreto - Especificação. Rio de Janeiro, 2009. 9 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 9779: 

Argamassa e concreto endurecidos — Determinação da absorção de água por 

capilaridade. Rio de Janeiro, 2012. 3 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 5738: 

Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro, 

2015. 9 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 5739: 

Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2018. 4p. 

BUTTLER, A. M. Concreto com Agregados graúdos reciclados de concreto – 

Influência da idade de reciclagem nas propriedades dos agregados e concretos 

reciclados. São Carlos, 2003. (Dissertação de mestrado em Engenharia de Estruturas) – 

Universidade de São Paulo, 2003. Disponível em: 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18134/tde-06082003-

172935/publico/buttler.pdf. Acesso em: 02 de jan. 2020. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). RESOLUÇÃO Nº 

307, de 5 de julho de 2002. Alterada pela Resolução Nº 469/2015, Resolução Nº 

448/2012, 77 Resolução Nº 431/2011 e Resolução Nº 348/2004. Disponível em: 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307. Acesso em 10 out. 

2019. 

176



 
 

 

 

 
 

 

  

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

FIGUEIREDO, P. O. et al. Influência dos métodos de britagem nas propriedades do 

agregado reciclado de concreto. Ambient. Constr., Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 99-111,  

jun. 2020.   Disponível em: https://doi.org/10.1590/s1678-86212020000200390. Acesso 

em 24 dez. 2020.   

GRABASCK, J. R. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES 

DA EXTRAÇÃO DE AGREGADO NATURAL E PRODUÇÃO DE AGREGADO 

RECICLADO: ESTUDO DE CASO NO RS. 2016. 164 f. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Civil) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2016. 

Disponível em: 

http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/5398/Jaqueline%20R

amos%20Grabasck_.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 21 dez. 2020. 

NEVILLE, A.M. Propriedades do Concreto. Tradução de Ruy Alberto Cremonini. 5. 

ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. 888 p.  

PADOVAN, R. G. Influência da pré-molhagem nas propriedades de concretos 

produzidos com agregado reciclado de concreto. 2013. 155 f. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia Civil)  – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2013. 

Disponível 

em:http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/3270/Rafaela+Ga

va+Pad ovan.pdf?sequence=1. Acesso em: 10 de fev. 2020. 

PINHEIRO, C. S. S.; MENDES, R. L. R.; OLIVEIRA, M. J. IMPACTOS 

SOCIOAMBIENTAIS CAUSADOS PELA EXTRAÇÃO DE AREIA E SEIXO EM 

PORTO GRANDE/AP E SUA RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO LOCAL. 

Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, [S.l.], v. 15, n. 1, fev. 

2019. ISSN 1809-239X. Disponível em: 

https://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/article/view/4326. Acesso em: 22 dez. 

2020. 

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: Métodos e 

Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 

276 p. ISBN 978-85-7717-158-3. Disponível em: 

https://www.feevale.br/institucional/editora-feevale/metodologia-do-trabalho-cientifico-

--2-edicao. Acesso em: 21 dez. 2020. 

SANTOS, A. A. M. CONCRETO COM AGREGADO GRAÚDO RECICLADO 

DE CONCRETO: DOSAGEM E PRODUÇÃO. 2016. Dissertação (Mestrado em 

Ciências em Engenharia Civil e Ambiental) – Universidade Estadual De Feira De 

Santana, Feira de Santana. Disponível em: 

http://www.ppgecea.uefs.br/arquivos/File/dissertacoes/2016/Ana_Amelia_Mota_dos_Sa

ntos.pdf. Acesso em: 24 dez. 2020. 

TAVARES, L. M.; KAZMIERCZAK, C. S.. The influence of recycled concrete 

aggregates in pervious concrete. Rev. IBRACON Estrut. Mater., São Paulo, v. 9, n. 1, 

p. 75-89, fev. 2016 . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1983-

41952016000100006. Acesso em: 22 dez. 2020. 

 

177



 
 

 

 

 
 

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

 

Estudo de Energia Fotovoltaica para uma Cidade Inteligente 

 

 

Photovoltaic Energy Study for a Smart City 

 

 

Isabel Jacobs, Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ambiente e 

Tecnologias Sustentáveis, Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Cerro 

Largo. 

E-mail: isajacobs@gmail.com 

Jorge Luis Palacios Felix, Doutor, Universidade Federal da Fronteira Sul - Programa 

de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis, Campus Cerro Largo. 

E-mail: jorge.felix@uffs.edu.br 

 

 

Resumo 

Esta pesquisa teve como finalidade explorar a produção científica internacional de escritores 

brasileiros sobre estudo de energia fotovoltaica para uma cidade inteligente. Buscou-se referências 

na base de dados da Scielo, Elsevier, revistas, Congresso Brasileiro de Planejamento Energético, E-

book. Atualmente, estamos convivendo com algumas consequências do efeito estufa no dia-a-dia e 

presenciando o esgotamento dos recursos naturais. Acredita-se que é possível contribuirmos com o 

meio ambiente, por meio de outras fontes de energia renovável, por meio da energia solar, uma 

fonte de energia sustentável ao contrário da maioria das fontes de energia utilizadas nos dias de 

hoje, retiradas da natureza de formas degradadoras. Cidades inteligentes são cidades que buscam 

melhorias através de tecnologias como a energia solar, para torná-las agradáveis, verdes e 

modernas, buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas. O trabalho buscou demonstrar 

conceitos de cidades inteligentes e o estudo de energias renováveis, direcionados às cidades 

sustentáveis. 

 

Palavras-chave: Cidade inteligente; Energia fotovoltaica; Cidade sustentável. 

 

Abstract 

This research aimed to explore the international scientific production of Brazilian writers on the 

study of photovoltaic energy for a smart city. References were sought in the Scielo database, 

Elsevier, magazines, Brazilian Congress on Energy Planning, E-book. We are currently living with 

some consequences of the greenhouse effect in our daily lives and witnessing the depletion of 

natural resources. It is believed that it is possible to contribute to the environment, through other 

sources of renewable energy, through solar energy, a sustainable energy source unlike most of the 

energy sources used today, taken from the nature of degrading forms. Smart cities are cities that 

seek improvements through technologies such as solar energy, to make them pleasant, green and 

modern, seeking to improve people's quality of life. The work sought to demonstrate concepts of 
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smart cities and the study of renewable energies, aimed at sustainable cities. 

 

Keywords: Smart city; Photovoltaic energy; Sustainable city. 

 

1. Introdução 

 

Atualmente, observa-se ser bastante comentado um assunto nas mídias referente as 

cidades inteligentes e sobre a energia solar, ao qual vem conquistando aos poucos seu 

espaço, afim de tornar-se difundido no planejamento urbano sustentável. A consciência 

ambiental vem despertando interesse em cidades de todo o mundo, inclusive brasileiras, 

para a utilização dessas fontes de energia renováveis, como forma de reduzir o impacto 

ambiental local e universal, por meio de ações responsáveis com o planeta pela 

coletividade (BRASIL, 2015). 

O avanço de tecnologias na área de energia permitiu novas concepções inspiradas em 

cidades inteligentes, através de construções sustentáveis utilizando energias renováveis, 

sendo utilizadas pelos setores industriais, comerciais e domésticos. 

A procura por fontes de energia renováveis passou a fazer parte do meio em que 

vivemos e, assim difundida através de políticas públicas na esfera científica e 

informacional, assumindo espaços em diversas cidades e despertando a consciência 

coletiva para essas tecnologias. 

A escassez e a dependência dos combustíveis fósseis, alterações climáticas, 

aquecimento global, emissão de gases com efeito de estufa, aliados à constante subida do 

custo de energia elétrica, suscitaram um novo papel das energias renováveis na 

sustentabilidade energética. 

Entre as fontes de energia renovável, pode-se citar a energia solar, utilizada em sistema 

de aquecimento de água, placas fotovoltaicas são usadas em coberturas, como na cobertura 

da arquibancada de um estádio de futebol, placas solares são usualmente empregadas na 

fachada e na cobertura dos prédios, tornando-se um edifício sustentável. 

Smart Cities (Cidades Inteligentes) é um conceito dado para as cidades, onde se busca 

melhorias no contexto delas utilizando tecnologias emergentes. As Smart Cities são um 

novo tipo de planejamento urbano que tem como objetivo tornar as cidades mais 

agradáveis, inclusivas, mais verdes e limpas, sendo um ponto crucial para a melhoria da 

qualidade de vida de bilhões de pessoas que vivem em cidades em todo o mundo 

(COCCHIA, 2014). 

Muitos benefícios podem justificar a utilização da energia solar em direção a uma 

cidade inteligente e sustentável. A energia solar pode fornecer uma fonte de energia limpa 

e de baixo custo de manutenção para as residências, não gerando poluentes ao meio 

ambiente; fornece maior eletricidade nos momentos de maior demanda, possível de levar 

eletricidade e sustentabilidade em locais isolados; agilidade e facilidade de instalação, a 

vida útil do sistema pode variar em torno de 25 (vinte e cinco) anos, podendo gerar uma 

economia de até 95% (noventa e cinco por cento) na conta de energia elétrica. 

O planeta se encaminha para populações cada vez mais numerosas, necessitando de um 

planejamento e de uma sustentabilidade urbana. Para um planejamento urbano adequado 
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precisa-se de ações estratégicas com eficácia do governo, encaminhando as cidades para 

modelos mais inteligentes e sustentáveis. 

A finalidade do estudo é verificar a possibilidade de expandir a energia renovável, a 

solar, nas construções residenciais, comerciais e demais edifícios, de forma a contribuir 

para o alcance de cidade inteligente sustentável. 

Esta pesquisa teve por objetivo, realizar uma busca em artigos científicos, identificando 

as características das cidades inteligentes e sustentáveis, aplicabilidade e demais assuntos 

acerca dos mesmos, desenvolvendo um estado da arte sobre o tema. 

 

2. Revisão 

 

A energia solar não polui durante seu uso, não faz barulho e não usa combustíveis 

fósseis, portanto é uma energia limpa. Os painéis solares são, a cada dia, mais potentes ao 

mesmo tempo que seu custo vem decaindo. Isso torna cada vez mais a energia solar uma 

solução economicamente viável. 

 

2.1 Energia fotovoltaica 

 

A energia solar é uma tecnologia que está entrando no mercado e tem tudo para se 

tornar promissora, sendo encontrados estudos a seu respeito em diversas partes do mundo. 

Os chamados geradores fotovoltaicos são fontes de energia elétrica bem estabelecidas, 

com cerca de 21 GW de capacidade mundial instalada em 2010, e com taxas de 

crescimento anuais projetadas de 25-30% para as próximas duas décadas (DENG et al., 

2013). 

O líder global em utilização de energia elétrica fotovoltaica é a Alemanha, pois teve um 

programa alemão de 1999, destinado a cobrir 100.000 (cem mil) telhados com células 

solares, onde, foi considerado o primeiro do mundo a promover a tecnologia fotovoltaica 

em grande escala, e previa empréstimos a juro zero, que iniciavam apenas a partir do 

terceiro ano de implementação do sistema. Em relação à energia fotovoltaica, a Alemanha 

tem aproximadamente metade da insolação solar disponível em outros lugares mais 

iluminados, como no Norte da África, o que afasta as desculpas, que pregam a 

inviabilidade desta matriz em locais com pouca insolação (GONÇALVES et al., 2016). 

Estudos de Deng et al. (2013), relatam que no ano de 2030, a energia solar fotovoltaica 

será 6,5% da energia elétrica disponível no mundo (em 2010, o valor foi de 0,1%), e com 

uma expectativa de ser 37% em 2050. 

A necessidade de utilizar fontes geradoras de energia renovável já foi defendida por 

vários autores, como Monzoni et al. (2010), Lucon e Goldemberg (2009), no qual 

apontaram que as energias renováveis não devem ser consideradas como alternativas e sim 

como prioritárias. 

No caso brasileiro, a maior parte do território está próximo da linha do Equador, porém, 

a maior parte da população brasileira e as atividades socioeconômicas estão em regiões 

distantes da linha Equatorial, como o exemplo de Porto Alegre (capital brasileira mais ao 

sul), não inviabiliza o aproveitamento da radiação solar pela energia fotovoltaica, pois os 
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painéis podem ser ajustados conforme a latitude local e o período de maior demanda de 

energia solar, como o verão. 

Portanto, percebe-se, que os obstáculos para a implantação de painéis fotovoltaicos não 

estão relacionados ao espaço disponível a instalação desses painéis, porque podem ser 

instalados nos telhados das casas, por exemplo. 

 

2.2 Cidade inteligente 

 

O conceito de cidade inteligente nasceu em 1994 (GONÇALVES et al., 2016). Porém, o 

conceito é usado no mundo todo com diferentes nomenclaturas e significados. 

Quando o assunto é desenvolvimento sustentável, podemos ter as cidades inteligentes. 

Elas são projeção do ambiente urbano futuro e são cidades que evoluíram ao longo do 

tempo (ABREU; MARCHIORI, 2020). 

Segundo o British Standards Institution (BSI, 2014), cidades inteligentes trazem 

alguns benefícios como um sustentável, próspero e inclusivo futuro aos cidadãos e justifica 

o sinônimo cidades inteligentes sustentáveis (HARA et al., 2016; AHVENNIEMI et al., 

2017). 

Vários autores apontam que a sustentabilidade deve ser um dos objetivos de uma cidade 

inteligente para um futuro próspero dessas cidades, utilizando-se dos instrumentos 

tecnológicos (HUSÁR; ONDREJIČKA; VARIŞ, 2017; FISHER; REINER; SPERLING, 

2017). 

Autores como Ahvenniemi et al. (2017) e Hara et al. (2016) afirmam a importância do 

uso da expressão smart sustainable cities, a fim de salientar a sustentabilidade como 

objetivo. 

Portanto, nasce à busca pela integração e a compatibilização das fontes de energia 

renováveis nas construções comerciais, industriais ou residenciais, incorporando sistemas 

de aproveitamento de fontes de energia renováveis, que possibilitem a autossuficiência 

energética e a eficiência da edificação, contribuindo, assim, com a preservação ambiental e 

com a plenitude do conceito de cidade inteligente e sustentável (ABDALA et al., 2014). 

Segundo Cocchia (2014) concluiu que nos anos 90, apareceu a definição de crescimento 

inteligente, despertando interesse de cientistas em resolver dificuldades referentes à 

poluição e a perda de espaços verdes. Perante esses desafios, o tema de cidades inteligentes 

trata soluções inteligentes e eficazes para o crescimento sustentável das cidades. 

Esse conceito não é considerado antigo, pois apareceu na metade dos anos 1990 e 2000, 

sendo então recente (SILVEIRA, 2017). Cidade inteligente aparece como um novo 

conceito e um novo modelo a se seguir, que se encontra em difusão por todo o mundo 

(MOREIRA, 2014). 

Com o aumento da população urbana e a rápida urbanização das cidades, tornar as 

cidades em cidade inteligente surgiu como uma solução para reduzir os problemas 

oriundos por esse crescimento, no entanto, há pouca pesquisa acadêmica sobre o assunto 

(CHOURABI et al., 2012). 
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2.3 Estado da arte Cidades Inteligentes 

 

Diversos autores já realizaram estudos com diferentes conceitos sobre cidade 

inteligente, considerando diferentes formas de pensamento e suas características. A tabela 

1 apresenta alguns estudos encontrados na literatura realizados por diferentes autores e os 

objetivos de trabalhos realizados sobre cidades inteligentes. 

Autor e ano Título do artigo Palavras-chave Objetivo Revista 

GONÇALVES 

et. al., (2016) 

A contribuição das fontes 

de energia renováveis 

para a construção de 

cidades digitais 

inteligentes: Uma breve 

análise do contexto 

brasileiro. 

Fontes de energia 

renováveis; 

Energia 

fotovoltaica; 

Cidade digital 

inteligente; 

Edificações. 

Contribuir para a 

reflexão sobre a 

integração de energias 

renováveis na 

construção de cidades 

digitais inteligentes. 

Revista 

Espacios 

RIGO et. al., 

(2019) 

 

Is the success of small-

scale photovoltaic solar 

energy generation 

achievable in Brazil? 

Solar PV power; 

Distributed 

microgeneration 

and 

minigeneration; 

Critical success 

factors (CSF); 

Barriers. 

Discutir quais são os 

fatores críticos de 

sucesso para o 

crescimento da energia 

solar fotovoltaica em 

pequena escala no 

Brasil. 

Journal of 

Cleaner 

Production 

MADSEN; 

HANSEN, 

(2019) 

 

Outlook of solar energy in 

Europe based on 

economic growth 

characteristics. 

Logistic growth; 

Solar power; 

Modelling; Future 

energy 

production; 

Investment and 

solar power 

production; 

Learning curve. 

Analisar o 

desenvolvimento da 

energia solar na Europa 

e, para os três países 

líderes (Alemanha, 

Itália, Espanha); 

Propor um modelo 

baseado em padrões de 

crescimento logístico. 

Journal 

Elsevier: 

Renewable 

and 

Sustainable 

Energy 

Reviews 

ABREU; 

MARCHIORI, 

(2020) 

 

Aprimoramentos 

sugeridos à ISO 37.120 

“Cidades e comunidades 

sustentáveis” advindos do 

conceito de cidades 

inteligentes. 

Cidades 

inteligentes; ISO 

37120; Cidades 

inteligentes 

sustentáveis; 

Indicadores; 

Medição de 

desempenho. 

Pesquisas por estudos 

anteriores que 

pudessem ser 

referência em 

indicadores sobre 

cidades inteligentes, 

complementares à ISO 

37.120:2018 

“Sustainable cities and 

communities-Indicators 

for city services and 

quality of life”. 

Revista da 

Associação 

Nacional de 

Tecnologia 

do Ambiente 

Construído 

LAZZARETTI 

et al., (2019) 

Cidades inteligentes: 

insights e contribuições 

das pesquisas brasileiras. 

Cidades 

inteligentes; 

Redes; UCINET. 

Identificar a rede de 

pesquisadores 

brasileiros que estudam 

cidades inteligentes e 

descrever as principais 

contribuições para o 

debate sobre o tema. 

Revista 

Brasileira de 

Gestão 

Urbana 

ABDALA et al., 

(2014) 

Como as cidades 

inteligentes contribuem 

para o desenvolvimento 

Cidade 

inteligente; 

Cidade 

Identificar como as 

cidades inteligentes 

estão contribuindo para 

International 

Journal of 

Knowledge 
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Autor e ano Título do artigo Palavras-chave Objetivo Revista 

de cidades sustentáveis? 

Uma revisão sistemática 

de literatura. 

sustentável; 

Revisão 

sistemática; 

Desenvolvimento 

sustentável; Visão 

integrada. 

a construção de uma 

cidade sustentável. 

Engineering 

and 

Management 

HOLLANDS, 

(2008) 

Will the real smart city 

please stand up? 

Intelligent, progressive or 

entrepreneurial? 

____ 

Fornecer uma polêmica 

crítica preliminar 

contra alguns dos 

aspectos mais retóricos 

das cidades 

inteligentes; 

Problematizar uma 

série de elementos que 

caracterizam esta nova 

forma urbana, bem 

como questionar 

algumas das 

suposições/ 

contradições 

subjacentes escondidas 

dentro do conceito. 

Taylor & 

Francis. 

City: 

analysis of 

urban trends, 

culture, 

theory, 

policy, action 

SILVA et al, 

(2020) 

 

CISSA: Intelligent and 

Safe City Conceptual 

Model Based on a Self-

Adaptive System. 

Smart city; Public 

security; Self-

adaptive system; 

Computational 

solutions. 

Desenvolver um 

modelo conceitual 

denominado cidade 

inteligente e segura 

baseado em Sistema 

Autoadaptativo. 

Research, 

Society and 

Development 

AZEVEDO; 

OLIVEIRA, 

(2020) 

Smart city e mobilidade: 

análise do estudo do plano 

de mobilidade da smart 

city 

Cidade de Votuporanga – 

um estudo de caso. 

Smart Cities; 

Mobilidade; 

Indicadores; 

Votuporanga. 

Analisar um estudo 

realizado pela 

prefeitura da cidade de 

Votuporanga para 

implantar o Plano de 

Mobilidade Urbana; 

Entender se a cidade se 

encontra no caminho 

de se tornar uma 

Cidade Inteligente; 

Entender se a cidade 

possui bons resultados. 

Brazilian 

Journal of 

Development 

GOMES; 

LONGO, 

(2020) 

Cidades inteligentes sob a 

perspectiva da 

sustentabilidade: Um 

desafio além da 

tecnologia. 

Cidades 

inteligentes; 

Sustentabilidade 

Inovação; 

Transformação. 

Fornecer o resultado de 

vasta pesquisa pautada 

na tecnologia e o fator 

humano em como 

impactam o 

desenvolvimento de 

cidades inteligentes. 

Brazilian 

Journal of 

Development 

GOMES et al, 

(2020) 

Smart cities: construção 

sustentável e edifícios 

inteligentes são 

tendências para o futuro. 

Smart Cities; 

Smart Buildings; 

Internet das 

Coisas; 

Sustentabilidade 

Qualidade de 

vida. 

Apresentar os 

conceitos vinculados 

aos chamados smart 

buildings, bem como, a 

aplicação de soluções 

sustentáveis, 

vinculadas a tecnologia 

Brazilian 

Journal of 

Development 
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Autor e ano Título do artigo Palavras-chave Objetivo Revista 

nestas edificações; 

Buscar uma 

minimização do 

processo acelerado de 

urbanização no país. 

GUIMARÃES et 

al, (2020) 

A implantação de cidades 

inteligentes no Nordeste 

brasileiro: um breve 

diagnóstico. 

Cidades 

inteligentes; 

Cidades 

sustentáveis; 

Cidades Digitais; 

Nordeste 

Brasileiro; 

Projetos 

inteligentes. 

Analisar o resultado do 

‘Ranking Connected 

Smart Cities’, do ano 

de 2018, e as 

informações referentes 

à região do Nordeste 

brasileiro. 

Revista de 

Direito da 

Cidade 

CARNEVALI; 

ALCANTARA, 

(2020) 

Cidades inteligentes e a 

sustentabilidade urbana. 

Cidade 

Inteligente; 

Sustentabilidade;

Big Data; 

Internet das 

Coisas. 

Investigar a recente 

experiência mundial de 

sistemas digitais 

inteligentes, com a 

finalidade de garantir a 

sustentabilidade das 

cidades; examinar as 

concepções públicas, 

motivações, 

implementações, 

características e nível 

de maturidade. 

Caderno 

Intersaberes 

CARVALHO et 

al, (2019) 

Smart Cities: avaliação 

das características dos 

Ecossistemas de inovação 

de duas cidades 

Inteligentes brasileiras. 

Cidade 

Inteligente; 

Ambiente de 

Inovação; 

Inovação. 

Investigar quais são as 

características dos 

ecossistemas de 

inovação das cidades 

mais inteligentes do 

mundo para análise e 

aperfeiçoamento das 

cidades brasileiras. 

Cadernos de 

Prospecção – 

Salvador 

TAKIGAWA et 

al, (2019) 

Analysis of the Financial 

Viability of a Photovoltaic 

System to a Consumer 

Unit in South Brazil. 

Brazilian energy 

scenario; 

Photovoltaic 

system; 

Sizing; Financial 

viability; 

Consumer. 

Apresenta uma análise 

da instalação do 

sistema fotovoltaico 

em uma unidade 

comercial de consumo 

em Florianópolis-

Brasil. 

Revista 

chilena de 

Ingeniería 

Tabela 1: Publicações selecionadas. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Para Gonçalves et al. (2016) é necessário o entendimento dos conceitos sobre as cidades 

inteligentes em relação ao uso das energias renováveis, para assim concluir o estudo. 

Lazzaretti et al., (2019) afirmam que usaram em suas pesquisas conceitos de cidades 

inteligentes de autores internacionais, onde poucos autores brasileiros arriscaram em criar 

seu próprio conceito. 

Os estudos desenvolvidos por Hollands (2008) demonstraram críticas sobre as cidades 

que têm sido chamadas como smart/inteligente, por apresentarem dificuldade em lidar com 

o aumento da desigualdade social. 
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Abdala et al., (2014) consideram que cidade inteligente é sinônimo de cidade resiliente 

e sustentável, com capacidade de adaptação e construções inteligentes, como criação de 

ambientes de convivência sustentáveis. 

Segundo Azevedo et al., (2020) para se construir uma cidade inteligente é preciso 

pensar nos fatores que contribuem para que a população possa ter um ambiente eficaz na 

questão do desenvolvimento e qualidade. Para tanto as Smart Cities são uma tentativa de 

responder a esses desafios.  

Para considerar uma cidade inteligente é necessário estar de acordo com os parâmetros 

do Acordo de Paris, principalmente com a urbanização das cidades e a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, onde esse acordo foi assinado por 195 países, inclusive o 

Brasil, e é um tratado mundial para reduzir emissões de gases de efeito estufa (GOMES; 

LONGO, 2020). 

Especialistas não conseguem fazer uma única classificação de cidade inteligente, devido 

à variedade de tecnologias envolvidas e aos problemas de sustentabilidade urbana 

diferentes que cada cidade pode ter (CARNEVALI; ALCANTARA, 2020). 

Já as pesquisas desenvolvidas por Carvalho et al. (2019) sobre a definição de cidade 

inteligente leva em consideração o desempenho de nove dimensões fundamentais: capital 

humano, coesão social, economia, governança, meio ambiente, mobilidade e transporte, 

planejamento urbano, alcance internacional e tecnologia. 

Quando se busca a questão da sustentabilidade permeia a definição de cidade 

sustentável, porém, também compreende o conceito das Smart Cities (GUIMARÃES et al., 

2020). 

As edificações nas Smart Cities devem possuir projetos que reduzem os impactos 

ambientais, como, aproveitamento de águas pluviais, produção de energia solar, através da 

energia fotovoltaica, e entre outras soluções que não prejudicam o meio ambiente 

(GOMES et al., 2020). 

Embora existam cidades em todo o mundo tentando se tornar modelos de cidades 

inteligentes, nenhuma até hoje conseguiu colocar em prática todas as qualidades de cidades 

inteligentes (HAYAT, 2016). 

Entre todos os autores e pesquisas realizadas, cada um emprega o conceito internacional 

de cidade inteligente diferente, onde percebeu-se uma gama grande de vários conceitos e 

definições diferentes, cabendo cada pesquisador a optar pelo conceito que foi de melhor 

entendimento para a sua visão de pensamento ou criar o seu, onde não foi encontrado 

algum conceito criado recentemente. Também verificou-se que as cidades inteligentes 

possuem bastante características pelo seu nome, onde foi difícil encontrar alguma cidade 

que já possua todas as características que se enquadram no termo de cidade inteligente. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

O trabalho proposto foi relacionado a artigos em periódicos internacionais e nacionais, 

buscando as definições sobre cidades inteligentes voltadas a energia fotovoltaica, sua 

aplicabilidade, modelos dessas cidades, e as características que interferem para se chegar a 

uma cidade inteligente e sustentável. 
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4. Aplicação/resultados 

 

Devido a ser uma pesquisa ainda em desenvolvimento, não obteve-se dados 

relacionados a cidades inteligentes, contudo devido ao desenvolvimento da minha 

dissertação que ocorrerá. 

Ao final do trabalho espera-se encontrar respostas afirmativas de se chegar a uma 

cidade inteligente, que pode ser uma solução inteligente para superar os desafios da futura 

urbanização. 

 

5. Considerações Finais 

 

O presente trabalho buscou elucidar a identificação conceitual existente de cidade 

inteligente. 

As pesquisas demonstram que o uso de fontes de energia renováveis é indispensável à 

definição de cidade inteligente, pois as cidades inteligentes dependem, atualmente, dessas 

fontes de energia sustentáveis, ou seja, da energia fotovoltaica. 

Conclui-se que, no Brasil, a utilização da energia fotovoltaica ainda é iniciante, se 

comparado com a Alemanha, país que possui níveis de insolação mais baixos que os do 

Brasil, mas que faz o seu uso já a partir do ano de 1999. A energia fotovoltaica é uma 

tecnologia promissora, que pode ser utilizada como sistema de aquecimento de água 

residencial; pode ser empregada também em fachadas e coberturas de edificações, no 

entanto ainda precisa de mais investimentos e incentivos para que essa energia cumpra o 

papel previsto. 

A energia fotovoltaica necessita ser alvo de pesquisas futuras, para buscar o 

desenvolvimento de cidades inteligentes, proporcionando uma melhor qualidade de vida 

aos habitantes, pois, existe um longo caminho a ser alcançado no Brasil para 

desenvolvimento dessas cidades. 
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Resumo 

O setor cerâmico brasileiro tem aumentado significativamente sua produção nos últimos 15 anos. 

Dentre as principais funções dos revestimentos cerâmicos estão a proteção dos elementos de vedação 

de edifícios, auxilio no desempenho térmico e acústico, estanqueidade a água, segurança contra o 

fogo, regularização de superfícies e acabamento final. Por isso é de suma importância a prevenção 

de manifestações patológicas nestes revestimentos, de forma que não reduza a vida útil do produto e 

os recursos necessário para sua manutenção. Neste contexto, o objetivo deste trabalho consiste em 

analisar a influência do assentamento com única e com dupla camada na resistência de aderência à 

tração em revestimentos cerâmicos. Foram assentadas placas de 30x30 cm, 40x40 cm e de 50x50 de 

mesma tipologia que foram submetidas ao ensaio de resistência a tração. A análise comparativa entre 

elas apontou que o assentamento com única e com dupla camada atendem a exigência mínima de 

resistência pela ABNT NBR 13753:1996.  

 

Palavras-chave: Desplacamento; Assentamento; Substrato; Aderência. 

 

Abstract 

The Brazilian ceramic sector has significantly increased its production in the last 15 years. Among 

the main functions of ceramic tiles are the protection of building sealing elements, aid in thermal 

and acoustic performance, water tightness, fire safety, surface regularization and final finishing. For 

this reason, the prevention of pathological manifestations in these coatings is of utmost importance, 

so that it does not reduce the useful life of the product and the resources necessary for its 
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maintenance. In this context, the objective of this work is to analyze the influence of settlement with 

a single and double layer on the tensile bond strength in ceramic tiles.P lates of 30x30 cm, 40x40 

cm and 50x50 of the same typology were placed that were submitted to the tensile strength test. The 

comparative analysis between them showed that the settlement with single and double layer meet the 

minimum requirement of resistance by ABNT NBR 13753: 1996. 

 

Keywords: Stripping; Settlement; Substrate; Adherence. 
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1. Introdução 

 

O uso do sistema de revestimento cerâmico (SRC) em edifícios residenciais, comerciais 

e industriais é uma realidade do mercado de construção brasileira, o motivo é que o material 

mantém o “status” de bom, bonito e relativamente barato (ROSCOE, 2008). 

Segundo Nastri (2015) o setor cerâmico brasileiro apresentado significativo aumento de 

produção nos últimos 19 anos, sendo em 2015 o segundo maior mercado produtor e 

consumidor do mundo. Conforme a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para 

Revestimentos (ANFACER) mercado internacional como um todo aponta para uma 

diminuição na velocidade de expansão dos negócios. A desaceleração da economia, 

entretanto, não será impedimento ao contínuo avanço da indústria cerâmica no mundo, com 

novos investidores ampliando sua participação no mercado, associado à consolidação das 

novas tecnologias apropriadas pelo setor, bem como a crescente incorporação de conceitos 

de sustentabilidade.  

Conforme Binda (2005) a fim de avaliar materiais para uso em novas e antigas estruturas, 

testes laboratoriais de durabilidade são necessários, igualmente in loco, onde são necessários 

para avaliar o status e condições destas, em campo e permitir o controle de qualidade do 

sistema. Segundo Antunes (2019), um dos primeiros pontos a salientar, referente à 

importância de estudos no âmbito de durabilidade das construções, refere-se à ligação que 

este tem com o desenvolvimento sustentável da sociedade. Na busca pela sustentabilidade, 

torna-se muito importante o conhecimento relativo ao ciclo de vida dos produtos, pois, 

conforme Thomaz (2013), quanto maior a durabilidade de um produto, menor será a 

exploração de recursos naturais, menor o consumo de água e energia, menor o teor de 

poluentes gerados nas fábricas e no transporte das matérias-primas e dos produtos. 

Segundo Medeiros e Sabbatini (1999) as manifestações patológicas em revestimento 

cerâmico geralmente são resultado de uma combinação de fatores. O fraco controle 

tecnológico e a falta de conhecimento técnico no campo muitas vezes levam a manifestações 

patológicas que podem comprometer o desempenho desse sistema. De acordo com Silva, 

Silvestre e Brito (2013), muitas vezes os sistemas que usam estes elementos apresentam 

manifestações patológicas precocemente, tais como desplacamentos, e, com isso, têm a vida 

útil reduzida, sendo necessário menor periodicidade entre manutenções e, em algumas 

situações, recuperação ou substituição dos revestimentos. 

Alguns pesquisadores concentram sua atenção nos fenômenos de adesão das argamassas 

e substratos, uma vez que os problemas associados à falta de adesão diminuem o valor de 

mercado das construções (STOLZA; MASUERO; PAGNUSSATA, 2016). A resistência de 

aderência de um sistema de revestimento cerâmico é uma das mais importantes propriedades 

deste tipo de revestimento. O conhecimento das propriedades dos substratos e argamassas, 

e a capacidade de avaliar a interação entre os componentes são preceitos básicos para 

executarem-se revestimentos duráveis (PEREIRA; SILVA; COSTA, 2013). 

Segundo Ribeiro (2010) a maioria dos casos de desplacamento é oriunda de falhas no 

assentamento das placas cerâmicas, sendo que, estas falhas podem ser originadas pelo 

preenchimento incompleto do tardoz da placa cerâmica ou pelo tempo em aberto excedido 

da argamassa colante.  
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A NBR 13755:2017, a NBR 13754:1996 e a NBR 13753:1996 prescrevem que placas 

cerâmicas, secas e limpas, com áreas iguais ou maior que 900 cm² necessitam ser assentadas 

com a dupla camada. A dupla camada consiste na aplicação da argamassa colante no tardoz 

da placa cerâmica e no substrato com objetivo de garantir o preenchimento completo das 

duas interfaces. Conforme Pereira (2012) a resistência de aderência em única camada de 

aplicação, para placas com dimensões muito grandes, pode ser prejudicada caso não se 

obtenha uma extensão de aderência satisfatória na interface formada pela argamassa colante 

e as placas cerâmicas. 

O objetivo deste trabalho consiste em analisar a influência do assentamento com única e 

dupla camada na resistência de aderência a tração de revestimentos cerâmicos com placas 

de áreas distintas.  

 

2. Materiais e Métodos 

O estudo contempla seis etapas, sendo que a primeira consiste na pesquisa bibliográfica. 

A segunda etapa refere-se na escolha dos materiais, onde foi determinada a tipologia das 

placas cerâmicas, suas dimensões e a quantidade, além de definir a argamassa colante que 

foi utilizada, seguindo as orientações da ABNT NBR 14081-1:2012. Já a terceira etapa 

caracteriza-se pela preparação do substrato. A quarta etapa foi o assentamento das placas 

cerâmicas dividido em assentamento com única e dupla camada. Na quinta etapa foi 

realizado o ensaio de resistência a tração conforme a ABNT NBR 13755:2017. Na sexta e 

última etapa, fez-se a análise dos resultados. 

Foram adotadas placas cerâmicas de dimensões 30x30cm (900cm²), 40x40cm (1600cm²) 

e 50x50cm (2500cm²), o grupo de absorção BIIb e espessura 7,4 mm. Definiu-se 3 

paginações padrão para garantir a organização do estudo, onde foi determinado o número de 

placas conforme suas dimensões, conforme a Figura 1, para cada paginação foram realizados 

24 corpos de prova, sendo 12 corpos de prova para camada única e 12 de camada dupla. 

(a) (b) (c) 

   

Figura 1. Paginações padrão: (a) 2500cm²; (b) 1600cm² e (c) 900cm². 

 

Para o assentamento foi utilizada argamassa colante de tipo ACII, conforme a ABNT 

NBR 14.081-1:2012. O substrato refere-se a um contrapiso com 6 cm de espessura, com 

traço 1:3 (cimento:areia), localizado em um ambiente de uma unidade habitacional 

pertencente a uma edificação que estava em fase de construção. Sob a o contrapiso foi 

aplicada uma mistura constituída de cimento CP IV – 32 RS, água e uma resina sintética de 

alto desempenho para agregar aderência na interface entre o contrapiso e a laje de concreto. 
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Utilizadas ferramentas niveladoras como taliscas, réguas de alumínio e desempenadeiras 

para alcançar o nivelamento adequado. Foi respeitado o período de cura de 28 dias para 

iniciar o assentamento das placas cerâmicas. 

Antes da aplicação da argamassa colante, foi certificado se o substrato e o tardoz estavam 

secos, limpos e livres de resíduos. A mistura de argamassa colante foi realizada em um 

recipiente limpo com a proporção de água conforme indicação do fabricante até obter 

consistência pastosa, firme e sem grumos. Posteriormente, a mistura foi deixada em repouso 

por 15 minutos e misturada novamente antes do uso. A temperatura ambiente no dia do 

assentamento era de aproximadamente de 20ºC, sendo que a mistura de argamassa produzida 

foi consumida em aproximadamente uma hora. Para a aplicação de argamassa colante em 

placas com área maior que 900cm² deve-se utilizar desempenadeira com dentes quadrados 

de 8x8x8mm. 

A argamassa foi aplicada na superfície com o lado liso da desempenadeira. Com o lado 

denteado da desempenadeira, foram formados sulcos e cordões sobre a base em ângulos de 

60°, a espessura final da camada ficou de 3 a 4 mm. Posteriormente, foram pressionadas as 

placas sobre a argamassa espalhada, em seguida, com martelo de borracha, as placas foram 

pressionadas até conseguir o amassamento dos cordões e o contato da argamassa com todo 

o verso da placa. No caso de dupla camada, foi aplicada a mesma técnica para formar os 

cordões no verso da placa seca, conforme a Figura 2, onde se recomenda cordões paralelos 

no verso da placa e na superfície do substrato conforme a ABNT NBR 13755:2017. 

 
(a) (b) 

  
Figura 2. Aplicação de Argamassa: (a) Sobre o Substrato, (b) Sob a Placa em caso de Dupla 

Camada. 

 

 

Figura 3. Placa Cerâmica Após o Rejuntamento 
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O rejuntamento do sistema de revestimento cerâmico foi executado 72 horas após o 

assentamento das placas com espaçamentos de 5 mm entre elas. As juntas foram limpas com 

auxílio de uma escova de cerdas macias, removendo o pó e sujidades remanescentes. Foram 

umedecidas as mesmas de modo proporcionar uma melhor hidratação e aderência da 

argamassa. Foi aplicada argamassa de rejuntamento em excesso, com auxílio de 

desempenadeira emborrachada, preenchendo completamente as juntas. Por fim foi feita a 

limpeza do excesso de argamassa após a secagem inicial do rejunte. Conforme a Figura 3, 

foi aguardado o tempo de cura do rejuntamento para segmento do estudo. 

O ensaio de resistência de aderência à tração foi realizado conforme a ABNT NBR 14081-

4:2012 e ABNT NBR 13755:2017. A execução do ensaio consiste no corte com 

profundidade até alcançar parte do substrato (conforme apresenta a Figura 4) da placa 

cerâmica com utilização de serra copo de diâmetro 50mm. 

 
 

Figura 4 - Execução de Corte de Corpo de Prova 

Em cada um deste foi colada uma placa metálica com adesivo epóxi, com a mesma 

dimensão do corte na placa cerâmica. Com a utilização de um dinamômetro com capacidade 

de 5 kN e velocidade de 250 ± 50 N/s, é realizado o ensaio de resistência de aderência a 

tração. No ensaio é indicado o valor da força de tração exercida para arrancar a placa. A 

figura 5 ilustra a realização dos cortes dos corpos de prova, a colagem das placas metálicas 

e o dinamômetro acoplado a um corpo de prova. 

 
(a) (b) (c) 

   
Figura 5 - Execução de Ensaio de Aderência: (a) Corte da Placa Cerâmica, (b) Colagem da Pastilha 

Metálica, (c) Aplicação de Tensão com o Dinamômetro. 
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Em cada sistema foram analisados 12 corpos de prova para cada tipo de assentamento, 

conforme estipulado pela ABNT NBR 13755:2017, totalizando uma análise de 72 corpos de 

prova. Durante o ensaio também foi avaliado o tipo de ruptura (como apresenta a Figura 6), 

de acordo ABNT NBR 14081-4:2012 como: S: Ruptura no substrato; S/A: Ruptura na 

interface argamassa e substrato; A: Ruptura na camada de argamassa colante; A/P: Ruptura 

na interface argamassa e placa cerâmica; P: Ruptura na placa cerâmica; F: Falha na colagem 

da peça metálica. 

 

Figura 6 - Formas de Ruptura. Fonte: Antunes, 2019. 

Os resultados obtidos foram analisados de acordo com a ANOVA (analise da variância) 

e, acaso os valores apresentassem diferenças significativas, utilizou-se o teste de Tukey para 

conhecer-se os grupos diferentes entre si. 

 

3. Resultados e Discussões 

 

Com os valores de resistência de aderência à tração (MPa) obtidos, fez-se, inicialmente, 

a verificação da existência de resultados espúrios. Segundo a NBR 14081-4: 2012 deve-se 

calcular a média da tensão desconsiderando as amostras as quais obtiveram rupturas do tipo 

S, P e F. Em seguida, se essa média for igual ou superior a 0,30 MPa, deve-se descartar as 

amostras as quais se distanciam 20% da média. 

Após a identificação e exclusão dos valores espúrios de resistência de aderência à tração, 

calcularam-se a média e o desvio padrão para cada conjunto de placas de mesmas dimensões 

e mesmo método de assentamento. Portanto, foram criadas três tabelas, cuja cada qual expõe 

os resultados em cada área de placa cerâmica analisada (900 cm², 1600 cm² e 2500 cm²). 

Cada tabela foi subdividida em única camada (UC) e dupla camada (DC), além dos corpos 

de prova (CP) arrancados serem representadas ilustrativamente.  
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Tabela 1 - Análise Comparativa entre peças 30x30cm (900cm²) – única camada x dupla camada 

 

 

A Tabela 01, referente a placa cerâmica de dimensões 30 x 30 cm (900 cm²), apresentou 

resultados com baixo desvio padrão entre os CPs, tanto para UC, quanto para DC. Foi 

identificado que as médias dos dois entre métodos de assentamento atenderam a resistência 

mínima da ABNT NBR 13753:1996, no método DC apresentando 0,36 MPa e no UC 0,32 

MPa. Foi identificada, também, a predominância do tipo de ruptura S/A. 

 
Tabela 2 - Análise Comparativa entre peças 40x40cm (1600cm²) – única camada x dupla camada 

 
 

A Tabela 02, representada por placas cerâmicas de dimensões 40 x 40 cm (1600 cm²), 

também apresentou resistências medias acima do mínimo estipulado pela ABNT NBR 

13753:1996 e um desvio padrão médio para UC e baixo para DC. Predominância em ruptura 

S/A, resistência média em UC de 0,31 MPa e 0,34 MPa para DC, sendo valores próximos 

aos identificados na Tabela 01, porem levemente mais baixos. 

Por fim a Tabela 03, apresenta os valores obtidos para o sistema composto pelas placas 

de 50 x 50 cm (2500 cm²), neste sistema foram verificados os melhores resultados, com 

médias de resistência de aderência a tração maiores dentre todos os outros sistemas, sendo a 

maior média analisada em UC de 0,47 MPa, no entanto com alto desvio padrão e em DC de 

0,41 MPa. Na ruptura dos CPs foi constatado, além de rupturas em S/A, rupturas em A. 

 

 

 

 

 

 

Corpo de 

Prova
Identificação

Resistência 

(Mpa)
Ruptura Identificação

Resistência 

(Mpa)
Ruptura

1 UC40 - A 0,54 S/A DC40 - A 0,47 S/A

2 UC40 - B 0,22 S/A DC40 - B 0,21 S/A

3 UC40 - D 0,5 S/A DC40 - F 0,43 S/A

4 UC40 - E 0,34 S/A DC40 - H 0,29 S/A

5 UC40 - F 0,19 S/A DC40 - K 0,34 S/A

6 UC40 - I 0,21 S/A DC40 - L 0,32 S/A

7 UC40 - K 0,18 S/A DC40 - L 0,32 S/A

Resistência 

Média
0,31

Resistência 

Média
0,34

Desvio Padrão 0,141 Desvio Padrão 0,080

Tabela 02: Analise Comparativa Entre Peças de 40X40cm  (1600 cm²) - Única Camada X Dupla Camada

Dupla Camada (DC)Única Camada (UC)
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Tabela 3 - Análise Comparativa entre peças 50x50cm (2500cm²) – única camada x dupla camada 

 
 

Afim de realizar uma análise comparativa entre as médias obtidas, foi criado um gráfico 

que aponta as médias e os respectivos desvios padrões, mostrando de forma clara a análise 

dos resultados do estudo, como toadas as médias atingiram a resistência mínima estipulada 

pela ABNT NBR 13753:1996, os próximos valores de resultados entre placas cerâmicas de 

900 cm² e de 1600 cm² e a alta resistência obtida em placas de 2500 cm², conforme a Figura 

07.  

 

 
Figura 7 - Análise Comparativa Global das Resistências Médias Obtidas 

Conforme Malagoni e Scartezini (2013) é comum que se observe a alta variabilidade de 

dados obtidos, contudo através da ANOVA foi verificado que não existiu uma diferença 

significativa entre as médias obtidas. Devido aos resultados descartados na primeira análise 

e por conta de todos os sistemas serem submetidos as mesmas condições, evitando fatores 

que poderiam intervir no resultado. O valor de F que é a razão entre o modelo e seu erro, 

sendo um valor de F elevado significa que há alguma diferença entre os grupos, contudo este 

precisa ser maior que o F crítico, o que não ocorreu nesta verificação. Para se rejeitar a 

Corpo de 

Prova
Identificação

Resistência 

(Mpa)
Ruptura Identificação

Resistência 

(Mpa)
Ruptura

1 UC50 - A 0,74 S/A DC50 - A 0,4 S/A

2 UC50 - B 0,65 A DC50 - B 0,37 S/A

3 UC50 - C 0,27 S/A DC50 - C 0,71 S/A

4 UC30 - D 0,32 S/A DC30 - D 0,31 S/A

5 UC50 - E 0,61 S/A DC50 - E 0,26 A

6 UC50 - F 0,22 S/A DC50 - F 0,4 S/A

7 UC50 - G 0,49 S/A DC50 - G 0,4 S/A

8 UC50 - H 0,25 S/A DC50 - H 0,43 S/A

9 UC50 - I 0,71 A DC50 - I 0,42 S/A

Resistência 

Média
0,47

Resistência 

Média
0,41

Desvio Padrão 0,199 Desvio Padrão 0,118

Tabela 03: Analise Comparativa Entre Peças de 50X50 cm (2500 cm²) - Única Camada X Dupla Camada

Dupla Camada (DC)Única Camada (UC)
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hipótese de normalidade, com 95 % de confiança, o valor de “p” (probabilidade de 

significância) precisa ser inferior a 0,05, onde este resultou em aproximadamente 0,17.  

Fez-se uma analise a respeito do tipo dos tipos de rupturas apresentados, com objetivo de 

justificar os resultados referentes a resistência a tração do sistema. Conforme Almeida 

(2012). A perda de aderência acontece quando há falhas ou rupturas nas interfaces 

revestimento cerâmico/argamassa colante ou argamassa colante/substrato, acontece devido 

a tensões surgidas que ultrapassam a capacidade de aderência. 

A aderência de ambas as interfaces impõe que a camada de fixação apresente resistência 

satisfatória às solicitações e aos esforços a que todo o conjunto estará submetido, logo o 

comportamento de cada camada influencia diretamente no desempenho do sistema. A Figura 

8 expõe o índice de rupturas, ressaltando que a resistência em rupturas S, P e F não foi 

contabilizada na análise das médias expostas na Tabela 01, Tabela 02 e Tabela 03 e a Figura 

9 ilustra os dois tipos de rupturas predominantes no estudo. 

Segundo Francescatto (2016), a aderência mecânica nas argamassas colantes refere-se à 

penetração da argamassa nos poros ou entre a rugosidade do substrato, caracterizada pelo 

engaste entre as partículas dos materiais constituintes do sistema de revestimento. Houve 

uma predominância de rupturas na interface entre argamassa e substrato (S/A) e no próprio 

substrato (S), concluindo que esta região interferiu diretamente nos resultados, conforme a 

Figura 9. 

 

 
Figura 8 - Índice de Ruptura dos CPs. 
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(a) (b) 

  
Figura 9 - Ruptura de CP: (a) Ruptura S, (b) Ruptura S/A. 

 

Diferentemente dos resultados obtidos, Teixeira (2018) analisou revestimentos cerâmicos 

assentados com única e dupla camada em substrato padrão conforme diretrizes da ABNT 

NBR 14081-2:2012 e concluiu que a dupla camada apresentou maior resistência a aderência 

a tração, portanto o método de assentamento influenciou diretamente na obtenção dos 

resultados. Foi verificado, também que o índice de ruptura predominante foi na interface da 

argamassa colante e a placa cerâmica, devido à alta aderência com o substrato padrão. Neste 

contexto, o substrato adotado no presente estudo foi determinante para os resultados 

apresentados, dado que a ineficiência de um componente influencia no desempenho de todo 

o sistema.  

 

4. Conclusões 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a influência do assentamento com única 

e dupla camada na resistência de aderência a tração de revestimentos cerâmicos com placas 

de áreas distintas. Os resultados foram adequados quanto à resistência de aderência à tração, 

esta propriedade é fundamental para a verificação da aplicação destes sistemas no mercado. 

Os resultados, quando de acordo com as exigências mínimas exigidas pela norma, aumentam 

a durabilidade do sistema na construção e reduzem os impactos econômicos causados pelos 

custos de manutenção como também reduzem o uso de recursos ambientais gerados na 

produção e na manutenção de revestimentos cerâmicos. Apesar dos resultados atenderem o 

valor mínimo estipulado pela ABNT NBR 13753:1996, de 0,3 MPa, não obtiveram 

variabilidade entre si, portanto não foi possível comparar diretamente a eficiência entre UC 

e DC, nem mesmo a influência das áreas estipuladas. A falta de aderência entre a camada de 

argamassa colante e o substrato, onde proporcionou o maior índice de ruptura, influenciou 

no desempenho de todo o sistema.  

Com o intuito de eliminar a ineficiência da aderência do substrato e alcançar o objetivo 

estipulado neste estudo, apresento as seguintes sugestões para trabalhos futuros: 

✓ Verificar ensaio em substrato padrão conforme a NBR 14081 – 2:2012 

✓ Realizar ensaio tentando combater outros agentes patológicos como: tempo 

em aberto, umidade, dilatação térmica e dentre outros; 

✓ Refazer ensaio analisando um maior número de amostras  
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Resumo 

A arquitetura é uma linguagem expressa através de várias formas, em diferentes períodos 

históricos, no qual se configura como memória intrínseca na construção cultural de um povo. Por 

causa disto, a produção arquitetônica não pode ser idealizada sem a historicidade, pois negar a 

história é negar a formação de uma sociedade. Contudo, a concepção projetual deve partir do 

pressuposto de que a arquitetura não admite falsos históricos, ou seja, a influência que o espaço tem 

sobre o indivíduo necessita ser inovador e não uma repaginação do passado. Por esta causa, o 

presente artigo aborda o Phoenix Resort, um empreendimento concebido para o bairro de Fernão 

Velho, na cidade de Maceió - AL. Sua implantação foi realizada numa antiga fábrica têxtil 

abandonada, simbolizando o renascer da localidade, presa atualmente a um passado distante e 

glorioso dos tempos da fábrica Carmen. Deste modo, o projeto foi pensado na união da perspectiva 

histórica juntamente com uma impressão contemporânea, dinâmica e sofisticada. 

Palavras-chave: Projeto de Arquitetura; Preservação Patrimonial; Ressignificação do Espaço; 

Arquitetura Contemporânea; 

 

Abstract 

Architecture is a language expressed by many forms, in different historical periods, in which it is 

configured as an intrinsic memory in the cultural construction of a people. Because of this, 

architectural production can´t be idealized without historicity, but deny history is deny the 

formation of a society. However, the design concept must start from the assumption that 

architecture doesn´t admit false historical, that is, the influence that space has on the individual 

needs to be innovative and not a repagination of the past. For this reason, this article deals with a 
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Imagem 1 – Fábrica Carmen, sem data definida. 

Fonte: IBGE, 2016 

project, the Phoenix Resort, an enterprise designed for the neighborhood of Fernão Velho, in the 

city of Maceió - AL. Its implantation was carried out in an old abandoned textile factory, 

symbolizing the rebirth of the locality, presently stuck to a distant and glorious past of the times of 

the factory Carmen. In this way the project was thinking of the union of the historical perspective 

with a contemporary, dynamic and sophisticated impression. 

Keywords: Architecture Project; Patrimonial Preservation; Space Ressignification; 

Contemporary architecture; 

 

1. Introdução 

 

A historicidade é de suma importância no contexto de um povo, pois para se chegar a 

realidade atual das cidades, é necessário conhecer o seu passado e todo o processo de 

evolução ao longo da história. A arquitetura é parte fundamental disso, no qual é a escrita 

materializada da cultura de um povo, o ser humano se expressava por meio das 

construções, onde vários fatores influenciaram no material e na técnica construtiva da 

edificação, como o clima, a atividade econômica, estilo de vida e religião. 

Por isso, é possível ressaltar o papel do patrimônio histórico como parte integrante da 

memória, sendo definida como uma ligação daquilo que foi vivido com o eterno presente, 

se tornando uma representação do passado. O presente trabalho trata-se do 

desenvolvimento de um projeto arquitetônico, urbano e paisagístico para um Resort que 

será implantado no terreno da Antiga Fábrica Carmen, localizado no bairro de Fernão 

Velho em Maceió/AL.  

Um bairro histórico que surgiu por 

conta da instalação de uma fábrica têxtil, 

em uma área inabitada e distante do centro 

da cidade, rodeado por mata atlântica e 

próxima da lagoa Mundaú. Sendo assim 

possui uma grande importância, datando 

de uma das primeiras ocupações de 

Maceió no início do século XX, tendo uma 

relação de afetividade com todos os atuais 

moradores da antiga vila operária que 

relembram os dias de glória no tempo 

pretérito, como um alento para as 

dificuldades enfrentadas na atualidade. 

Através do projeto foram abordados temas de discussão a respeito da preservação do 

patrimônio imaterial, por meio da sustentabilidade da cidadania dos moradores locais, no 

tocante a sua memória e pertencimento à região e à antiga fábrica. Assim como do 

patrimônio material, mediante a aspectos como a restauração do patrimônio histórico, da 

edificação que se encontra em estado de ruínas, onde vigora o total abandono e 

deterioração da representação material da história da cidade, e que além do restauro foi 

concebido um empreendimento como forma de preservação e conservação da unidade 

fabril.  
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Este artigo tem o objetivo de demonstrar um projeto arquitetônico que dialogue com a 

arquitetura presente e seu entorno, que ao mesmo tempo envolve o contexto do patrimônio 

histórico, porém também engloba a arquitetura contemporânea, não se admitindo o falso 

histórico. Nele, a problemática é construída por um breve relato da história do bairro e o 

diagnóstico da área; um tópico específico abordando o bem material, ou seja, a fábrica 

Carmen acerca da sua situação atual, problemas e patologias; e por último a concepção do 

projeto elaborado que tem por tema o Resort como resultado das discussões temáticas. 

 

 2. Patrimônio E Sustentabilidade 

 

Antes mesmo de abordar a respeito da Fábrica Carmen e seu projeto desenvolvido, é 

necessário primeiramente compreender do que se trata patrimônio, sua importância e por 

quais razões deve ser preservado. Além da investigação de como este, no caso da 

arquitetura, se relaciona com as pessoas e seu meio. Segundo Funari e Pelegrini (2006), 

existem duas formas básicas de se compreender o patrimônio: o legal, referente à herança 

material que se recebe dos antepassados, como uma casa, um sítio, objetos de valor; e o 

espiritual, que se refere à herança subjetiva que vem antes de nós, como uma história, um 

costume, etc. 

Sabe-se que a origem do termo patrimônio advém da antiga Roma, configurando-se 

apenas com o sentido do bem material que é transferido de pai para filho. (FUNAI; 

PELEGRINI, 2006) Com o passar dos séculos, este conceito se tornou cada vez mais 

abrangente, voltando-se para o sentido nacional e até mundial. Através das assembleias e 

da publicação das cartas patrimoniais se foi aproximando do sentido de patrimônio atual. E 

um dos conceitos mais geral é definido pela Declaração do México de 1985 durante a 

Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais que apresenta o patrimônio como:  

"As obras materiais e não materiais que expressam a criatividade desse povo: a língua, 

os ritos, as crenças, os lugares e monumentos históricos, a cultura, as obras de arte e os 

arquivos e bibliotecas" (IPHAN, 2021). 

Os monumentos, a arquitetura e a cidade estão intimamente relacionados com o modo 

de vida, com a cultura, a história, o quadro político e socioeconômico dos povos ou das 

comunidades de onde estão inseridos. É devido a isso que esses recebem um 

reconhecimento individual ou coletivo que advém do desejo de identificação, de 

pertencimento, e da preservação da memória coletiva. (ZANIRATO, 2018) Em vista disso, 

antes mesmo de criar seu próprio conceito do valor de um objeto, deve-se primeiramente 

verificar qual o sentido, correlação e valor que aquele objeto tem para com quem se 

relaciona diretamente.  

Neste caso, se traz o exemplo da própria Fábrica Carmen, que embora à primeira vista 

possa ser interpretada como um espaço ocioso de uma antiga fábrica em ruínas, para o 

bairro em que está inserida ela significa a história, as memórias e objeto de afetividade 

emocional da comunidade. Parte deste ponto a motivação para investir na restauração e 

valorização da Fábrica Carmen como patrimônio material, arquitetônico e cultural através 

da intervenção arquitetônica. 
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2.1 As Principais Teorias de Preservação 

 

As percepções da restauração de obras e monumentos foram discutidas ao longo do 

tempo, mediante a necessidade de preservar a identidade patrimonial. O arquiteto francês 

do século XIX Viollet – Le – Duc (1814-1879) não procurava fazer uma reconstituição 

hipotética do estado de origem da obra, mas uma reconstituição daquilo que teria sido 

feito, se os construtores daquela época detivessem os conhecimentos e experiências de seu 

tempo. Em sua concepção restaurar um edifício é restabelecê-lo em um estado que pode 

não ter existido antes, pregando a modificação da obra original na restauração. (VIOLLET-

LE-DUC, 2000) 

Outro pensamento é do britânico John Ruskin (1819-1900) que entendia que as 

edificações deveriam sobreviver ao tempo de maneira intocada, pelo seu envelhecimento, 

admitindo até mesmo a sua morte, no qual em algumas exceções seriam realizados 

trabalhos para evitar a queda prematura da obra. (OLIVEIRA, 2008). Já o arquiteto italiano 

Camilo Boito (1836-1914) apresentava distanciamento de Ruskin e Viollet-Le-Duc, 

rejeitando a morte do monumento e da descaracterização da arquitetura original, havendo a 

necessidade de restaurações, mas sem acréscimos ou supressões (ARAÚJO, 2005). 

Cesari Brandi (2006) em seu livro a “Teoria da Restauração” cita dois princípios 

relativos a restauração. O primeiro aborda que entre o tempo em que a obra foi criada e o 

presente, o edifício histórico é formado de traços passados e traços feitos no momento da 

nova recepção da consciência, ou seja, no restauro. Por conseguinte, o segundo exprime 

que a restauração deve restabelecer a unidade potencial da obra de arte, sem cometer um 

falso artístico ou histórico, não cancelando nenhum traço da passagem da obra de arte no 

tempo.  

Deste modo, expõe que na concepção do restauro o falso histórico é inadmissível. A 

cópia é um falso histórico e estético que pode apresentar uma justificativa didática e 

rememorativa, no entanto não se pode substituir sem causar dano histórico e estético ao 

original. Por isso, as intervenções realizadas devem estar visíveis de modo que os tempos 

tanto da obra quanto da intervenção coexistam. (BRANDI, 2006)  

 

3. História da Fábrica Carmen 

 

A ocupação da região ocorreu no século XIX, quando surgiu uma vila de pescadores, 

que construíram residências à beira da Lagoa Mundaú. Permanecendo deste modo até 

1857, quando as terras são destinadas a abrigar a nascente indústria têxtil de Alagoas. A 

primeira fábrica de tecidos da então província com o nome de Companhia União 

Mercantil, fundada em 1857 e iniciou a operação em 1863.  Por quase 140 anos, a fábrica 

funcionou, tendo inúmeras administrações até chegar a família de Othon Bezerra de Melo, 

de Pernambuco, que modificou a denominação da unidade fabril de Tecelagem S/A para 

fábrica Carmen. (TICIANELI, 2016). 

Com o passar do tempo, a gestão desinteressou-se pelo ramo têxtil, e a unidade 

industrial foi encerrada. A Fábrica Carmen chegou a possuir 5 mil empregados, em 1970, 

que viviam ao redor do módulo industrial, em uma vila operária. No ano de 2010 a unidade 

fabril fechou as portas definitivamente, em virtude dos investimentos para a modernização 
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Imagem 2 – Fábrica Carmen vista aérea. Fonte: 

fotografia de Arthur Montoro, 2019. 

Imagens 3 e 4 – Registros fotográficos do estado de conservação da 

fachada principal da antiga fábrica. Fonte: Acervo Pessoal, 2019. 

 

das máquinas que não foram suficientes, as quais se encontravam em estado obsoleto. 

(TICIANELI, 2016).’ 

 

3.1 Fábrica Carmen 

 

A fábrica Carmen remete a um tempo de grande desenvolvimento econômico no cenário 

alagoano. Esse contexto trouxe uma 

conexão entre a unidade industrial e 

todos os seus operários, onde 

sempre, a pelos moradores é 

lembrada de forma honrosa da época 

de funcionamento da fábrica, tendo 

como oposição ao descaso e 

abandono causado pela prefeitura de 

Maceió com a região. Embora a 

edificação seja um marco da cidade, 

atualmente vigora a não conservação 

e preservação, resistindo em parte as 

intempéries do tempo, pois a maior 

parte das instalações industriais está 

ao relento. 

Tratando-se da Arquitetura, a Fábrica Carmen passou por várias fases durante sua 

construção, que iniciou em 1857, marcando seu período do século XIX e XX com detalhes 

na fachada que mostram momentos diferentes do tempo de vida da indústria. Isso se deve 

pelo simples fato de a ampliação da unidade fabril ter ocorrido ao longo tempo, o que 

colocou em uma só edificação expressões arquitetônicas distintas, na qual há característica 

tanto do ecletismo quanto do modernismo A Fábrica Carmen conforme mostra a Imagem 

2, está praticamente toda em ruínas. 

Os vários problemas encontrados são resultantes da falta de manutenção, onde o seu 

terreno apresenta atualmente, apenas três galpões e muita vegetação e patologias 

estruturais. As fachadas estão perdendo as cores, sujeira e desgaste da pintura, com 

infiltração da água da chuva deixando a fachada na cor preta. A cada dia, a perda da sua 

historicidade aumenta, mostrado nas imagens 3 e 4 abaixo. Nos ambientes internos da 

fábrica, o forro caiu por conta da umidade, há também infiltrações pelo telhado, o que 

danificou o piso.   
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4. Projeto Phoenix Resort 

 

A proposta trata-se do desenvolvimento de um projeto arquitetônico para um Resort que 

será implantado no terreno da antiga Fábrica Carmen, cujo sítio de locação do 

empreendimento apresenta uma área total de 100.000m². Esta baseia-se em três valores: 

patrimônio, natureza e contraste arquitetônico, graças a isso é possível desenvolver um 

projeto arquitetônico que mantém a arquitetura local com seus registros do tempo e do 

desenvolvimento da região, contando parte da história de Maceió.  

A ideia é fazer que, não somente os futuros usuários do espaço conheçam este 

patrimônio material, como também experimentem e vivenciem obras arquitetônicas do 

passado de períodos distintos, já que a própria fábrica mantém edifícios erigidos de 

períodos diferentes. Devido a isto, foi decidido preservar as fachadas principais que se 

comunicam com o espaço urbano, preservando a memória, a datações e suas arquiteturas 

desiguais, e não demolir boa parte das edificações 

do centro da fábrica, reutilizando o espaço antigo 

para outra função, outro uso. 

Esta ideia fundamenta-se em Brandi (2006) e 

seu conceito de preservação, citado 

anteriormente. Este tipo de mescla de linguagem 

arquitetônica também faz parte dessa nova 

intervenção. Pode-se citar exemplos deste 

conceito ao redor do mundo, como o Paço da 

Alfândega (imagem 5), o antigo galpão da 

alfândega no período colonial na cidade de Recife 

- PE reutilizado e transformado em Shopping 

Center onde seu interior foi reformado e assume 

caráter contemporâneo; o mesmo pode-se falar da 

recente intervenção arquitetônica no Museu do 

Louvre na França (imagem 6).  

A legislação brasileira relativa ao patrimônio 

histórico está presente e desde a constituição 

Brasileira de (1934) e permanecem pela sua 

inclusão na atual constituição. No qual decretou a 

cultura de preservação do patrimônio cultural, no 

qual o bem material, natural ou imóvel é aquele 

que possuí importância a sociedade por seu 

significado artístico, documental e etc. Segundo a 

Lei de Preservação ao patrimônio de 1937, as 

construções tombadas não poderão sofrer 

alterações sem a autorização do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Imagem 5: Paço Alfândega. Fonte: 

Pontual Arquitetos, s.d.  

Imagem 6:  Fotografia do Museu do 

Louvre mostrando dois estilos de 

arquitetura construídos em períodos 

diferentes. 
Fonte: Novo Ambiente, 2012.  

207



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

O estatuto da cidade (2001) aborda que a função social da propriedade urbana está 

relacionada com o uso do controle do solo pelo plano diretor, afim de evitar a utilização 

inadequada dos imóveis urbanos. Deste modo, as edificações históricas abandonadas de 

posse do poder público e de proprietários, também se configura como vazios urbanos, onde 

a memória da cidade é perdida por sua falta manutenção e uso desses edifícios, o que 

infringe a constituição. 

Embora o Art. 388 do Código de Edificações de Maceió fale sobre a preservação da 

relação da edificação com a arquitetura e morfologia da vizinhança, o projeto está em 

defesa de que não se deve construir novos empreendimentos como falsos históricos. A 

ideia, assim como aponta Rolnik (1988), é que a cidade é um grande livro texto que conta 

sua própria história através dos registros da arquitetura e do seu traçado urbano. Isto 

implica que, as novas edificações do empreendimento também devam evidenciar a data e 

período em que foram construídas, como parte da história local e da própria fábrica.  

O Phoenix Resort, nome baseado no conceito do projeto, que se refere a junção do 

antigo, tudo aquilo que já existe a muito tempo, e do novo, o que passou a ter existência a 

não muito tempo. Sob esta óptica, tendo o intuito de simbolizar um renascimento de um 

dos bairros mais importantes de Maceió, pela sua tamanha historicidade, tendo em vista o 

aproveitamento do potencial da região, tanto turístico, natural e histórico. A 

implementação deste projeto, traria uma enorme circulação de pessoas, que irão usufruir 

não somente do lazer proporcionado pelo Resort, mas também consumiram a história e 

cultura do lugar, 

A Phoenix, em português fênix, é uma ave que surgiu a milhares anos antes de Cristo, 

no Egito antigo, que segundo a mitologia egípcia representava os ciclos da natureza e a 

imortalidade. Quando sentia que a proximidade da sua morte, a phoenix montava um ninho 

com incenso e outras ervas aromáticas para ser incinerada pelos raios do Sol e assim de 

suas cinzas, nasceria uma nova ave (MUNDO ESTRANHO, 2011). O Phoenix Resort 

representa o renascer das cinzas através da concepção de uma arquitetura histórica somada 

a uma perspectiva contemporânea, o resultado disso é a grande relação afetiva que esses 

dois estilos de edificação poderão proporcionar aos visitantes, e também aos moradores, 

justamente por sua inserção no cenário urbano. 

 

 4.1 Partido Arquitetônico 

 

Desse modo foi adotado como partido arquitetônico das novas edificações o 

contemporâneo, o uso de novos materiais e formas orgânicas. Isso não implicará somente 

nas formas dos edifícios como também na construção dos espaços internos das antigas 

edificações. Partindo do conceito norteado pelos três valores de patrimônio, natureza e a 

arquitetura contemporânea, foram tomados os seguintes partidos para as edificações do 

projeto.  

Primeiramente, dentre as edificações em ruínas, seguindo os princípios de preservação e 

reuso, foram determinados quais blocos já existentes assumiriam funções que mais lhes 

convinha, sendo necessário apenas setorizar e distribuir pelo terreno as edificações que 

seriam projetadas, visando a mobilidade, a paisagem e aproveitamento do solo. Segundo, 

para a ressignificado do espaço, foram escolhidas as edificações mais bem conservadas da 

antiga fábrica mantendo suas fachadas originais intactas. 
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Imagem 8: Bloco já existente ressignificado como setor 

de serviço. Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

1 

2 
3 

4 
5 

LEGENDA: 

1. Hall de entrada 

2. Setor de serviço 
3.  Restaurante  

4. Academia 
5. Farmácia 

As edificações existentes apresentam grandes dimensões espaciais, e devido a isso foi 

possível solucionar maior parte do programa de necessidades determinando cada bloco 

para um setor específico. Por exemplo o bloco da (Imagem 7), que graças a sua dimensão e 

por ser o edifício principal da fábrica, foi escolhido para assumir a recepção, o setor 

administrativo e o museu da Fábrica Carmen.   

Outro bloco (Imagem 8), está situado mais distante da entrada principal. Este em 

especial tem contato direto com uma rua perpendicular ao imóvel, possuindo sua própria 

entrada. Devido às circunstâncias, este bloco apresenta maior disposição para atender ao 

setor de serviço. Em virtude disso, foi possível projetar o estacionamento de carga e 

descarga. Suas dimensões comportam todo programa para o setor de serviço. Assim como 

serviu como espaço para o restaurante, centro médico, academia e sala de jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, outra edificação antiga que, por estar mais próximo à entrada e ao 

estacionamento principal, foi ressignificada como centro de convenções e local para 

atividades comerciais (Imagem 9). Seu auditório tem capacidade para 600 pessoas, além de 

uma área para exposições, área para a comércio local, e ambientes fechados para locação. 

 

LEGENDA: 

1. Recepção 

2. Setor administrativo 

3. Banheiros 

4. Salas de aluguel 

5. Café 

6. Museu da Fábrica Carmen 

1 2 
3 

4

 

5 

6 

2 

Pavimento Térreo 

Segundo Pavimento 

Imagem 7: Bloco já existente ressignificado como setor administrativo. Fonte: Elaborado pelos 

autores, 2019. 
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LEGENDA: 

1. Hall de entrada 

2. Espaço para exposições 

3. Pontos de aluguel 

4. Banheiros 

5. Setor administrativo do bloco 

6. Auditório 

Imagem 9: Bloco já existente ressignificado como centro de convenções 

e pontos de aluguel. Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

Imagem 11: Chalés projetados. Fonte: 

Elaborado pelos autores, 2019. 
Imagem 10: Bloco de hospedagem projetado. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

Quanto ao que foi projetado para o Resort, o projeto apresenta duas tipologias de 

hospedagem: quartos em um monobloco e chalés distribuídos pelo terreno. O monobloco 

de hospedagem, tendo duas fachadas principais, estará situado para contemplação de 

paisagens diferenciadas: uma voltada para todo o resort, bairro de Fernão Velho, e lagoa 

Mundaú; e outra completamente voltada para o morro de mata atlântica. Esta última estará 

protegida morfologicamente do sol poente pelo morro.  

A concepção do novo edifício contemporâneo e desconstrutivista visa atender a maior 

demanda do resort, como a criação do setor de hospedagem, buscando evidenciar através 

da forma arquitetônica a diferenciação da época de construção. Mas, o que mais integrará a 

natureza no espaço de hospedagem será os chalés. Estes estarão distribuídos pelo terreno, 

com disposição diferente, proporcionando percepções únicas da paisagem. Além disso, sua 

arquitetura será vernacular, como telhado de cerâmica, edificação avarandada; e elementos 

de madeira, como o sistema estrutural, vedações, esquadrias, etc.  
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A área de lazer ganhou um destaque ímpar, sendo pensada para funcionar aliada ao 

bloco de serviço, salão de festas, quiosque e um playground para as crianças, sem interferir 

na dinâmica do resort.  Além disso, o local dispõe de quadras poliesportivas e também uma 

área de descanso. Além disso, na região de proximidade dos chalés encontra-se um spa 

rodeado pela mata atlântica presente no terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Considerações Finais 

 

 A arquitetura e o planejamento urbano são indissociáveis, no qual uma nova 

edificação faz parte de um todo que forma a cidade, sendo a recíproca verdadeira, pois 

qualquer intervenção urbana poderá atingir a arquitetura. Em virtude disto, este artigo é 

derivado dos questionamentos acerca da restauração, legislação do patrimônio e da função 

social do imóvel urbano para a preservação dos edifícios históricos.  

 A valorização da historicidade não ocorre somente por meio da transformação de 

prédios dotados de valor histórico em museus, mas também pela instalação de 

empreendimentos nesses locais, onde o mesmo objetivo de preservar é alcançado. Pode-se 

concluir que para a história não se perder é necessário a fiscalização dos imóveis tombados 

e a obrigatoriedade do cumprimento da função social do imóvel histórico urbano, uma 

medida de combate aos vazios urbanos, a fim de promover a identidade cultural para a 

sociedade através da história escrita nesse grande papel que é a cidade. 

Imagem 12: Complexo de edificações antigas e novas do Phoenix Resort. Fonte: 

Elaborado pelos autores, 2019. 
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Resumo 
Este artigo tem como objetivo analisar se na atual dinâmica do Parque Estadual do Rio Vermelho 

(PAERVE), localizado na cidade de Florianópolis/SC, nas dimensões de participação e gestão 

integrada ou compartilhada, há obstáculos que impedem ou não essa Unidade de Conservação (UC) 

alcançar os seus objetivos estatuários, notadamente os que  giram em torno da sua 

autossutentabilidade.  Se desenvolveu para isso uma pesquisa em forma de estudo de caso, 

classificando-se como qualitativa, exploratória e descritiva, envolvendo entrevistas 

semiestruturadas, aplicação de questionários, participação em reuniões, observação, pesquisa 

bibliográfica e documental (principalmente leitura de atas), tendo-se como principal constatação 

que a participação, representatividade e legitimidade no PAERVE são frágeis e, consequentemente, 

a ideia de uma gestão integrada ou compartilhada não existe, existindo muitos obstáculos que 

prejudicam o alcance dos seus objetivos estatutários.   

Palavras-chave: PAERVE; Gestão participativa; Gestão compartilhada; Política Pública 

Ambiental; Unidades de Conservação. 

 

Abstract 

This article aims to analyze whether in the current dynamics of the Rio Vermelho State 

Park (PAERVE), located in the city of Florianópolis / SC, in the dimensions of 

participation and integrated or shared management, there are obstacles that prevent or 

not this Conservation Unit (UC) ) achieve its statutory objectives, notably those that 

revolve around its self-sustainability. For this, a research was developed in the form of a 

case study, classified as qualitative, exploratory and descriptive, involving semi-structured 

interviews, questionnaires, participation in meetings, observation, bibliographic and 

documentary research (mainly reading of minutes), having if as a main finding that 

participation, representation and legitimacy in PAERVE are fragile and, consequently, the 

idea of an integrated or shared management does not exist, there are many obstacles that 

hinder the achievement of its statutory objectives. 

Keywords: PAERVE; Participative management; Shared management; Public Environmental 

Policy; Conservation units. 
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1. Introdução 

 

A relação entre população e conservação da natureza no Brasil sempre foi  marcada por 

problemas de diversas ordens e magnitudes, considerando que os  conflitos ambientais têm 

origem quando pelo menos um dos grupos sociais envolvido com o espaço tem as formas 

de apropriação do meio ameaçadas por impactos indesejáveis, decorrentes das práticas de 

outros grupos que passam a integrar o território (Acselrad, 2004).  

As UC no Brasil, nasceram sob o reflexo deste contexto internacional,  com o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) – Lei n.º 9.985/2000 -  objetivando 

delimitar espaços territoriais, visando conservar os recursos naturais e/ou culturais 

associados, ficando garantido a participação da sociedade civil e de setores governamentais 

na implementação/gestão das mesmas, representada pelas comunidades locais, pelas 

organizações não governamentais, pelos poderes públicos das três esferas da federação 

(municipal, estadual e federal), a iniciativa privada, as instituições de ensino e pesquisa, 

entre outros, como  essencial para o sucesso, a longo prazo, dessa estratégia de 

conservação e de ordenamento territorial baseada na criação de unidades de conservação 

(Brasil, 2004).  

Esse artigo tem, assim, como objetivo geral analisar se na atual dinâmica do Parque Estadual 

do Rio Vermelho (PAERVE), localizado na cidade de Florianópolis/SC, nas dimensões de 

participação e gestão integrada ou compartilhada, há obstáculos que impedem ou não essa Unidade 

de Conservação (UC) alcançar os seus objetivos estatuários, notadamente os que  giram em torno 

da sua autossutentabilidade. 

Foram levantados, portanto, os principais pontos de conflitos que limitam o alcance dos 

objetivos da UC pesquisada, que são a conservação de  amostras de Floresta Ombrófila 

Densa (Floresta Atlântica), manter o equilíbrio do complexo hídrico da região, com ações 

ordenadas de recuperação de seus ecossistemas alterados (reflorestamentos por exóticas, 

que ocupam 30,2% do Parque), proporcionando a realização de pesquisas científicas e a 

visitação pública com o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambientais, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.  

 

2. Metodologia 

 

A presente pesquisa se desenvolveu na forma de estudo de caso, classificando-se como 

qualitativa, exploratória e descritiva (Lakatos e Marconi, 2010). Iniciou com o 

conhecimento prévio da existência da UC em estudo, da sua dinâmica e do seu histórico, 

que demonstraram características interessantes para um estudo na área das ciências 

ambientais. Um segundo passo foi a apresentação à gestão do PAERVE do interesse de se 

realizar o estudo com o acesso aos documentos da instituição, bem como da participação 

nas reuniões do seu Conselho Consultivo (07 encontros assistidos entre abril/2018 a 

junho/2020, via observação direta (Lakatos e Marconi, 2010). 

Em seguida foi realizada a análise de atas e demais documentos oficiais do PAERVE 

(atas, históricos, correspondências, leis e outros), que indicaram as principais dinâmicas e 

pontos de tensões que poderiam explicar os limites e possibilidades de o PAERVE 

alcançar seus objetivos. Depois, partiu-se para a construção de um questionário que foi 
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aplicado aos Conselheiros (16 participantes), bem como para a estruturação de um roteiro 

visando  aplicar uma  entrevista semiestruturada que foi feita com 8 (oito) participantes, 

sendo 05 (cinco) Conselheiros atuais e 03 (três) ex- Conselheiros. 

No conjunto, procurou-se utilizar da análise de conteúdo via reconstrução 

aproximada da realidade vivida pelos atores com cruzamento das informações coletadas. 

O fio condutor foi buscar as possíveis integrações entre a dimensão da participação com a 

gestão rumo a uma gestão integrada ou compartilhada do PAERVE. 

  

3. Unidades de conservação, participação da sociedade e gestão integrada 

 

       A questão ambiental é permeada por diversas dimensões e enfoques, consequência 

direta da complexidade e interdisciplinaridade que a envolve. Em consonância com o 

enfoque e especificidades do presente estudo, chama atenção a ênfase nas características 

do território local onde ocorrem os fenômenos socioambientais. Duas destas dimensões 

relevantes são objeto de análise que se pretende discutir neste item com aporte de literatura 

e casos, quais sejam, a participação social e a gestão integrada ou compartilhada.  

        No Brasil, mais precisamente na área ambiental, o processo de participação social 

encontra respaldo na própria Constituição Federal, na Política Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA) – Lei n.º 6.938/1981, no já citado Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) – Lei n.º 9.985/2000, regulamentada pelo Decreto no 4.340/2002 -  e no Plano 

Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) – Decreto n.º 5.758/2006. 

        A lei prescreve a participação social, sendo possível desenvolver estratégias 

participativas que legitimem as atividades dos Conselhos, de modo a garantir a efetiva 

participação da sociedade na tomada de decisões e a representação dos interesses de todos 

os envolvidos na UC, havendo capacidade e habilidade de lidar com os conflitos internos e 

externos. Segundo Loureiro (2008), Conselhos organizados e legítimos pelos seus 

membros e gestores possuem força para que as propostas sejam valorizadas e 

implementadas pelo poder público. 

         Dessa forma, o manejo dos recursos naturais e a gestão das UC têm colocado 

desafios e problemas teóricos e práticos de interações entre o poder público e populações, 

alterando assim a forma de interpretar as mudanças ambientais, pois há de se considerar 

que as UCs  são um “espaço vivido” ou “território usado” pelos grupos sociais. Estes, por 

sua vez, possuem toda uma formação sócio-histórica do lugar, através da participação dos 

comunitários, desde o planejamento de criação das UCs até a avaliação de programas e 

projetos desenvolvidos (Santos e Silveira, 2001).   

Essas premissas são observadas na história do PAERVE, até mesmo antes da sua 

concepção, notadamente, pelos  membros das comunidades que possuem descendentes de 

antigos moradores que sempre usufruíram do território que hoje é uma UC, praticando 

agricultura familiar, a pesca artesanal e o extrativismo de madeira, destacando-se 

pescadores e quilombolas (Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais - PNPCT,  2017).  

No processo de produção do espaço urbano, com a destinação de recursos públicos 

para obras e interesses específicos é necessária a participação popular como forma de 

controle, ação com conhecimento e legitimação. Participar significa fazer parte ou tomar 
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parte, então não é uma palavra genérica sem conteúdo profundo, podendo-se distinguir 

diferentes níveis e motivações de participação, desde voluntária até imposta 

(BONAVIDES, 1983). Na medida em que existem estas diferentes nuances de 

participação, os resultados desta interação com a gestão tendem a se complementar.   

Para Gomes (2014), a participação efetiva de diferentes segmentos sociais pode 

resultar em políticas públicas menos excludentes, capazes de assegurar um processo 

participativo mais democrático. Neste, as decisões sobre os investimentos públicos passam 

a ser deliberadas coletivamente de forma que contribuam como um instrumento de 

construção e fortalecimento da cidadania, portanto da própria democracia e, 

tendencialmente, da própria efetividade da política pública. 

Para isso, deverá ser levado em consideração a habilidade estratégica dos atores 

participantes (Kissler e Heidemann, 2006), buscando-se a resposta à pergunta, de até que 

ponto pode-se garantir, em relação a uma perspectiva de longo prazo, um estado de 

cooperação entre atores racionais (como, por exemplo, a administração municipal, a 

administração do trabalho, os sindicatos, as empresas, associações de assistência social, 

igrejas, iniciativas comunitárias etc.), que têm interesses próprios e racionalidades de ação 

específicas. 

Por seu turno, buscando-se maior efetividade da UC, a composição de um Conselho 

de gestão deve ser equilibrada, devendo ter uma proximidade entre o número de 

representantes dos órgãos públicos e da sociedade civil. Além disso, importante que tenha 

diferentes níveis de organização das unidades da federação, bem como de diferentes áreas, 

uma composição multidisciplinar e que possa abrir espaço para a resolução de problemas 

complexos que exigem olhares e ações interdisciplinares. As populações residentes e do 

entorno, da mesma forma, completam o conjunto fundante de Conselhos que estarão 

aderentes à gestão da UC, incluindo desde seus moradores recentes até as sociedades 

tradicionais. (FRANÇA et al., 2006). 

Assim, antes e depois da efetivação da UC, conflitos que existiam não deixaram de 

existir, como se isso fosse uma regra, sendo preciso se considerar, porém, com a nova 

relação de participação e gestão das UC, uma maior complexidade nas novas decisões. 

Antes de tudo, os atores envolvidos tinham o sentimento que o território era de todos, sem 

controle e sem fiscalização. A partir da implantação da UC, isso muda e o território passa a 

ser controlado, impondo-se aos grupos novas estratégias, reelaborando-se a dinâmica das 

relações, o que poderá gerar resistências quanto ao manejo dos recursos naturais e a gestão 

das unidades de conservação e oferecer a oportunidade para que todos os interessados 

participem dos novos rumos amenizará os impactos conflitais (GUERRA e COELHO, 

2009).  

A gestão de uma UC se enquadra no conceito genérico de gestão ambiental, sendo 

este um conjunto de ações de atores públicos e privados na direção do uso sustentável de 

recursos de um território (BORRINI-FEYERABEND, 2013). 

 Estratégias de gestão ambiental têm sido estudadas em diferentes países e em sua 

grande parte se preconiza uma integração entre os diferentes atores envolvidos (BORRINI-

FEYERABEND, 2013). É o que Saraiva (2008) chama de gestão integrada ou gestão 

compartilhada, princípio também que permeia o próprio SNUC e sua regulamentação. 

Experiências internacionais comungam da ideia de compartilhamento e integração 

na gestão ambiental (KROPF, FERRO, OLIVEIRA, 2019), mas na grande maioria, tratam-
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se de  países com democracia madura onde o processo de participação social em gestão 

ambiental está num patamar diferenciado comparado a países como o Brasil e outros da 

América do Sul (RIONDET-COSTA et. al., 2018). Aqui, além de ser relativamente nova a 

experiência na área ambiental, de uma forma geral, o país ainda sofre com o déficit 

democrático por diversas circunstâncias (MENDES, 2007; AVRITZER, 2011). 

Buscando discutir algumas questões teóricas e associadas à realidade brasileira, 

Andrade e Lima (2016) reforçam estudiosos consagrados como Enrique Leff, Milton 

Santos e Bertha Becker em estudos territoriais para afirmarem a sempre presença da 

participação social na gestão ambiental como condição fundamental para a sua efetividade. 

Assim, indiferentemente de sua situação deliberativa ou consultiva, os Conselhos Gestores 

de UC possuem mais qualidade de ação se afinados em representatividade e legitimidade 

com as comunidades envolvidas. 

Em pesquisa de estudos de casos múltiplos abrangendo 20 UCs e 4 biomas 

diferentes no Brasil, Tofeti e Campos (2019) partem da categoria de formação 

socioespacial de Milton Santos (SANTOS, 2005) que considera a necessidade de um 

acompanhamento histórico e social de formação de um território para a compreensão dos 

resultados no momento atual em que se faz análise. Esse ponto é importante para a 

presente pesquisa, quando se analisa o histórico do PAERVE, notadamente as mudanças 

que passaram a existir com o vertiginoso aumento da população e crescimento urbano em 

seu entorno.  

Nos resultados da pesquisa de Tofeti e Campos (2019), os autores observaram a 

não existência de uma explicação única sobre quais seriam as transformações nos usos do 

território promovidas pela implementação de uma UC. Por outro lado, evidenciam que o 

contexto territorial e histórico, os aspectos ambientais, a interação com atividades 

econômicas e o crescimento da população são determinantes para o tipo de transformação 

nos usos do território. 

Desta forma, algumas das referências apontadas acima corroboram as premissas de 

análise do caso do PAERVE: a) participação social como base de formação e 

desenvolvimento do território, mas que dependem do histórico e da formação política 

local, bem como da abertura da gestão oficial da UC; b) gestão integrada ou compartilhada 

como elemento fundamental de efetividade, com Conselhos compostos de forma 

multidisciplinar e atuando de modo articulado com a comunidade local; c) formação 

socioespacial histórica do território como base para o entendimento de sua trajetória, 

resultados da UC e potencialidades de aprimoramento rumo ao alcance de seus objetivos. 

De uma forma geral, adota-se participação como a ação de indivíduos, grupos e 

organizações representando interesses específicos dentro de uma estrutura coletiva como 

Conselho ou na comunidade de um determinado território e que em interação buscam 

atingir interesses coletivos definidos, como objetivos de uma Unidade de Conservação. Já 

gestão integrada ou compartilhada refere-se à condução de atores em interação para a 

concretização de um ou alguns objetivos pré-definidos. No caso de uma UC, gestão 

integrada ou compartilhada adota uma postura de interação institucional e participativa, 

compartilhando as decisões e ações com a comunidade de seu entorno. 
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4 - PAERVE em movimento 

 

4.1 Da proteção de dunas ao PAERVE: reflexo do ativismo ambiental 

 

O PAERVE, situado no município de Florianópolis, no nordeste da Ilha de Santa 

Catarina ao sul do Brasil, entre a Praia de Moçambique (12,5 km de extensão), à leste, e a 

Lagoa da Conceição, à oeste, com área de 1.532 ha, na década de 1950 era uma restinga 

degradada. Foram, até essa época, mais de duzentos anos de cortes constantes da vegetação 

primitiva para a utilização da lenha e visando a instalação de pastagens e a plantação de 

cana de açúcar. Em função da agropecuária eram realizados grandes incêndios que 

periodicamente se alastraram pela restinga do Rio Vermelho, dando um aspecto de deserto 

para algumas das suas partes (Venturieri, 2013).  

Essa área muito devastada inicialmente foi definida como Estação Florestal do Rio 

Vermelho sendo destinada à experimentação e a identificação das espécies mais adaptadas 

para crescer e proteger a orla marítima de Santa Catarina (Decreto Estadual nº 2.006 de 

1962), usando-se espécies exóticas, principalmente Pinus elliottii, Pinus taeda e Eucalyptus 

(Figura 1), O projeto e sua execução foram concebidos pelo comerciante de tecido e 

ambientalista Henrique Berenhauser. 

 

Figura 1 - Viveiro do reflorestamento na década de 60. Fonte: Venturieri, 2013, pg. 27. 

Pretendia-se que a área no futuro fosse destinada à recreação e num primeiro momento, 

o reflorestamento com espécies exóticas foi iniciado para promover a fixação de dunas ao 

longo da Praia de Moçambique, para se evitar o completo assoreamento da Lagoa da 

Conceição, ocorrendo então a fixação e a estabilização dessa faixa ao longo do oceano, 

evitando-se dunas movediças. Importante destacar que o Parque recebeu inúmeros 

reconhecimentos nacionais e internacionais pelo pioneirismo na defesa e preservação 

ambiental deste tipo de bioma (Venturieri, 2013). 

A acelerada ocupação do solo ocorreu com muita desordem e ausência de 

planejamento, sendo que a atividade turística faz aumentar ainda mais as demandas e 

impactos em épocas de temporadas de verão, com a população triplicando em alguns 
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bairros. Esta foi e é a realidade dos bairros do entorno do PAERVE, principalmente Rio 

Vermelho, Barra da Lagoa, Santinho, Ingleses e Lagoa da Conceição. Assim como 

verificado em estudos de UC (TOFETI e CAMPOS, 2019), a herança à época da criação 

do Parque é muito impactada pela expansão e especulação imobiliária, bem como pela 

atividade turística. 

Assim como a criação da Estação Florestal do Rio Vermelho teve a liderança do 

ambientalista Henrique Berenhauser, a criação do PAERVE foi consequência direta da 

mobilização de moradores de seu entorno e outras autoridades políticas preocupadas com o 

meio ambiente. Congregando desde nativos da ilha até moradores que adotaram o local 

para sua residência, o projeto teve iniciativa popular desde o início da primeira década do 

novo milênio, sob a bandeira do movimento "SOS Moçambique". Muitos destes 

ambientalistas na criação do Parque fizeram ou fazem parte do seu Conselho Consultivo 

continuando ativos nas causas ambientais e comunitárias em seu entorno. 

Importante salientar que a região também é reivindicada como área de território do 

Quilombo Vidal Martins, cujos ancestrais a utilizavam para seu sustento e lazer desde o 

processo de finalização oficial da escravização no Brasil. Este é, sem sombra de dúvidas, 

um dos principais pontos de tensão no PAERVE, tratado com maior detalhe a frente neste 

artigo. 

 

4.2 - Características e dinâmica da UC 

 

Com a criação do SNUC, as áreas protegidas do país que não estavam classificadas nas 

categorias criadas por este ordenamento jurídico deveriam ser reavaliadas. Assim, o 

processo de recategorização do Parque Florestal do Rio Vermelho em Parque Estadual 

iniciou ainda no final dos anos 90, motivado, principalmente, por críticas de entidades 

ecologistas da região às ações de degradação ambiental da área, em especial, das restingas 

e dunas e pelo reconhecimento da importância ecológica da área por um grupo de pesquisa 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

Em 2003, o Governo do Estado, criou uma Equipe Técnica Interinstitucional com o 

objetivo de discutir o enquadramento da área no SNUC.  Após a realização de diversas 

reuniões, estudos técnicos e discussões públicas foi publicado o Decreto Estadual nº 308 

em 24/05/2007, criando então o Parque Estadual do Rio Vermelho - PAERVE, 

transformando-o numa Unidade de Conservação (UC) de proteção integral. 

O referido decreto, em seu artigo 6º, definiu que caberia à Fundação do Meio Ambiente 

– FATMA (hoje Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA), órgão vinculado à 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS, administrar o 

PAERVE, adotando as medidas necessárias à sua efetiva implantação e gestão. Afirmava 

ainda que o administrador deveria garantir que os recursos advindos com a extração das 

espécies vegetais exóticas existentes na área do Parque Estadual do Rio Vermelho fossem 

utilizados nas ações de implementação e gestão do Parque Estadual do Rio Vermelho. 
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      Figura 2 – Terminal Lacustre do PAERVE (2019) – ao fundo vegetação exótica. 

Fonte: http://www.vivendofloripa.com.br/site/parques--mirantes--natureza/parque-estadual-

do-rio-vermelho  - Acesso: 15/11/2020 

 

     O mesmo Decreto definiu que o Conselho Consultivo do PAERVE, presidido pelo 

administrador do Parque, deveria acompanhar a elaboração, a implantação e a revisão do 

Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Vermelho, garantindo seu caráter 

participativo, o qual deveria ser elaborado e aprovado num prazo máximo de 2 (dois) anos, 

fato que até a presente data ainda não ocorreu.   O SNUC define o Plano de Manejo como 

um documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma UC, 

se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo 

dos recursos naturais. 

 Todas as unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo, que deve 

abranger a área da Unidade de Conservação, sua zona de amortecimento e os corredores 

ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica 

social das comunidades vizinhas (Art. 27, §1º). 

      O Plano de Manejo visa levar a Unidade de Conservação a cumprir com os objetivos 

estabelecidos na sua criação; definir objetivos específicos de manejo, orientando a gestão 

da Unidade de Conservação; promover o manejo da Unidade de Conservação, orientado 

pelo conhecimento disponível e/ou gerado. 

 

4.2.1 - Da instabilidade ao Plano e Manejo: dinâmica do PAERVE pelo olhar do 

Conselho Consultivo 

 

De acordo com o estatuto do PAERV, o seu o Conselho é um órgão consultivo, 

integrante da estrutura do Parque Estadual do Rio Vermelho, atuando em conjunto com o 

IMA, e, atualmente pela Portaria n° 093/08 – FATMA de 30 de julho de 2008, é  composto 

por 09 (nove) entidades públicas e 11 (onze) entidades civis.  

O Conselho do PAERVE será presidido pelo Chefe que é indicado pelo órgão gestor, 

no caso a FATMA inicialmente, depois sua sucedânea, o IMA, cabendo salientar que todos 

os chefes da UC desde sua criação são servidores de carreira.  
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Durante o período de junho/2013 até maio de 2017 não foram realizadas reuniões do 

Conselho Consultivo do PAERVE, conhecido também como "Apagão do Conselho" do 

PAERVE pelos envolvidos no Parque. Este período de inatividade é um dos principais 

responsáveis pela instabilidade da dinâmica da UC e suas possíveis causas são bastante 

controversas, as quais serão tratadas na sequência. 

Existia uma ampla insatisfação de representantes mais associados a movimentos 

ambientalistas locais, cobrando a execução do Plano de Manejo, que, legalmente, deveria 

estar implementado em até 5 (cinco) anos após o decreto de criação da UC. Decreto 

Estadual nº 308/2007 (que criou o PAERVE), determinou no seu art. 8º, que “O Plano de 

Manejo do Parque Estadual do Rio Vermelho deverá ser elaborado e aprovado num prazo 

máximo de 2 (dois) anos”. Na coleta de dados detecta-se que o prazo de 5 (cinco) anos é o 

utilizado como parâmetro. 
 

 Detectou-se com os dados coletados que muitos pontos de tensão entre os membros do 

Conselho Consultivo do PAERVE com a sua Administração, ocorreram e ocorrem, em 

muito, pela presença da estrutura predial que já existia ou passou a existir a partir da 

instalação da UC e, principalmente, pelo uso do seu território. Inicialmente é possível 

admitir que a gestão do Parque não soube estabelecer estratégias de gestão de conflitos 

conforme apontado por Guerra e Coelho (2009). 

Na leitura das atas se verificou que até 2017 o assunto mais recorrente (12 vezes) 

discutido nas reuniões realizadas foi a composição do Conselho. Isso se deu, 

principalmente, pelas constantes faltas dos Conselheiros nesses encontros. Ficou claro que 

até 2017 não havia um maior comprometimento dos Conselheiros efetivos e suplentes de 

participarem das reuniões, inclusive é recorrente nas atas, o registro pelo presidente, que 

várias instituições, tanto públicas como privadas,  haviam sido oficiadas para se 

manifestarem sobre o interesse de continuarem no Conselho, porém  a maioria não 

respondeu as missivas enviadas.  

Entre os demais assuntos pautados  destacamos: (i)Plano de Manejo (7); (ii) Uso 

público do PAERVE (07) e: (iii) o Projeto Parque do Rio Vermelho (Projeto nº 178 PDA-

MMA) (6)  (referem-se todos ao primeiro assunto – Plano de Manejo), conforme será 

exposto no item 3.2.2 (Principais conflitos ou pontos de tensão).  

Sem a implantação do necessário e obrigatório Plano de Manejo, não se pode afirmar 

que houve ilegalidades no PAERVE  com relação a preservação do seu ecossistema, uma 

vez que muitas ações sempre foram respaldadas por planos emergenciais, porém, na 

maioria das vezes não houve a  participação ou respaldo do Conselho Consultivo, porém, 

se detecta na história da UC, que se abriram as portas para toda sorte de negociação 

política envolvendo o território do Parque, fragilizando a ideia de representação e 

legitimidade apontada por Fávero (2013) e reforçando o déficit democrático indicado em 

Mendes (2007) e Avritzer (2011).  

A situação exposta resultou numa baixa capacidade para se conseguir uma gestão 

integrada ou compartilhada e, por consequência, a efetividade da UC, ao contrário do 

exposto por Loureiro (2008). 

Assim é possível delimitar 05 (cinco) grandes blocos de temas que revelam muito da 

dinâmica do PAERVE em seus 13 (treze) anos de existência. Um primeiro período relativo 

ao próprio Conselho e sua representação, ficando claro que existem muitos problemas 

nesta temática que não são solucionados e dificultaram a efetividade do Parque. O 
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Conselho Consultivo se apresentou com baixa representatividade e alta rotatividade, com 

ações deliberadas de esvaziamento de suas reuniões, com instituições e interesses buscando 

acomodar-se diante da implementação do PAERVE (2013/2017).  

Um segundo período, relacionado ao uso do território, seja por quem já estava ali 

instalado, seja por novos equipamentos, seja pelo uso da Comunidade da área do Parque e 

seu entorno (2010/2017). 

O terceiro período, relativo ao Plano de Manejo e a Projetos e Programas emergenciais 

que eram sugeridos como paliativos enquanto este não era feito (2017/2019). A falta de 

Plano de Manejo e o "Apagão do Conselho" de 2013 a 2017 podem ser resultados desta 

acomodação ou de outras peculiaridades a discutir a frente neste estudo.  

      Um quarto período relativo a ações de conservação, pesquisa e de ações de educação 

ambiental, tentando cumprir um dos seus principais objetivos que é a conscientização 

(2019/2020), concomitantemente com o quinto período da retomada do Conselho em 2017 

até o ano de 2020, quando percebe-se uma maior estabilidade em termos de sequência de 

reuniões, menor rotatividade de instituições e ações no sentido de efetivação do Plano de 

Manejo. Este foi iniciado em 2019 a partir da contratação de empresa responsável que 

acabou não concluindo o trabalho. Assim, desde o começo de 2020 a equipe técnica do 

IMA junto com instituições colaboradoras e o Conselho passaram a discutir o Plano de 

Manejo que se encontra em fase de elaboração ao final do ano de 2020. 

 

 

4.2.2 Principais conflitos ou pontos de tensão 

 

No contexto dos questionários e entrevistas, corroborando, também, com a análise das 

Atas, se identificou alguns dos conflitos que são aqui considerados os que mais 

impactam/impactaram para o PAERVE não atingir seus objetivos efetivamente: a) Conflito 

com quilombolas -  O Incra (Instituto Nacional de Reforma Agrária) identificou e 

reconheceu a titulação de 1.014 hectares das terras históricas dos quilombolas, território 

que se encontra integralmente sobreposta nas áreas do PAERVE, cerca de ⅔ deste; b) 

Água e Companhia da Água e Saneamento S.A  - A CASAN não contribui 

financeiramente com o PAERVE, mesmo utilizando a sua área para manter os dois 

empreendimentos; c) Plano de Manejo - O Plano de Manejo do PAERVE vem sendo 

discutido desde 2014. Recentemente através da assinatura do Termo de Ajuste de Conduta 

- TAC, o inquérito civil que tratava da sua não implantação foi  arquivado e o 

cumprimento do acordo será acompanhado no procedimento administrativo nº 

09.2020.00001426-8, onde ficou acertado que o referido Plano será finalizado pelo próprio 

corpo técnico do Instituto e não mais por uma empresa contratada; d) Uso das áreas 

comuns  e uso de recursos - Destruição de áreas de preservação, principalmente de 

restinga; e) Áreas privadas de propriedade/posse de terceiros dentro/entorno do PAERVE - 

Crescimento desordenado e seus impactos trazem diversos conflitos tanto do ponto de vista 

individual como coletivo, com invasões em áreas de preservação ou loteamentos 

irregulares, com vendas de lotes totalmente fora dos padrões previstos em lei; f) Incêndios 

- Pelas características do PAERVE (matas fechadas, compostas em parte por plantas 

exóticas, principalmente de pinus, que geram muita palha através de suas folhas - 
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denominada como acícula, muito fina, formato de agulha, resistente e firme), a área é 

suscetível a incêndios.   

 

5. PAERVE: uma visão de conjunto 

 

     Participação e gestão, visando atingir os objetivos da UC, são as dimensões focos desta 

pesquisa, sua interação e resultados para a efetividade do PAERVE é o que buscou-se 

apreender até aqui. Neste item, procura-se uma reflexão de conjunto com maior auxílio dos 

personagens Conselheiros e Conselheiras em suas respectivas entrevistas. 

      O "Apagão do Conselho" fala muito sobre o que foi o PAERVE até o presente ano de 

2020. Do ponto de vista da participação é uma experiência muito limitada, pois significa 

que os gestores responsáveis não souberam lidar com os momentos de tensão típicos de 

processos de implementação de UC, muito menos utilizá-los para fortalecer um “estado de 

cooperação” (Kissler e Heidemann, 2006) entre os atores envolvidos na UC.  

       É importante destacar que não houve, no período anterior, uma aderência suficiente de 

muitas instituições para dar consistência ao Conselho e a rotatividade dos Conselheiros 

representantes também trouxe dificuldade. É até difícil pensar em um Conselho 

representativo, legítimo e multidisciplinar da forma preconizada por França (et al., 2006). 

      Para alguns Conselheiros, certas instituições não possuem pessoas com perfil adequado 

para representá-las, principalmente a ideia de se engajarem no trabalho junto à gestão do 

Parque. Muitos estão ali por obrigação ou não entendem seu lugar ou de sua instituição no 

Conselho. Em alguns momentos, falta decisão de liderança para que incorporem a 

representação em seus tempos de trabalho, não existindo um processo de formação para 

eles. 

      Na área pública, o fenômeno da participação obrigatória ou não assumida pelas 

lideranças das instituições já foi apontada. Por outro lado, quando esta participação é feita 

por pessoa cujo perfil apresenta mais sensibilidade às questões ambientais, passa a existir 

resultados melhores na efetividade do PAERVE, qualificando a intervenção e 

multiplicando as boas práticas. 

      A ideia de representatividade e legitimidade é uma das características mais limitadoras 

para a dimensão de participação no PAERVE, principalmente quando se pensa no canal de 

difusão de informações da representação na comunidade do entorno. Dito de outra forma, 

muitas instituições representam pequena parte da comunidade ou não trabalham a conexão 

do que fazem o Conselho do PAERVE e seus representados. Isto indica uma baixa 

legitimidade da representação.  

     Desta situação detecta-se, na perspectiva dos Conselheiros, uma falta de pertencimento 

de boa parte das comunidades do entorno em relação ao Parque, em boa medida um total 

desconhecimento de seus objetivos, funções e possibilidades. Neste sentido é ainda 

limitado o poder das representatividades e do Conselho num engajamento pelas causas 

ambientais, no território do PAERVE e entorno. Isso dificulta a efetividade da política 

pública e reforça o déficit democrático apontado por Mendes (2007) e Avritzer (2011).  

      Perguntados sobre a representatividade e legitimidade, os entrevistados foram 

unânimes em afirmar a sua fragilidade. Segundo Entrevistado 1, "Muitas instituições estão 

no Conselho porque são obrigadas, e daí as pessoas que a representam ficam ali apenas 
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figurativamente, não são proativas e não fazem a ligação entre a sua instituição e o 

PAERVE, não funciona". Nesta linha, o Entrevistado 8 ressalta que "Para termos uma 

verdadeira gestão integrada precisamos que a comunidade se sinta pertencente ao 

PAERVE, e isso a educação ambiental pode fazer acontecer, mas também a formação dos 

Conselheiros pela gestão do Parque, para que o conselheiro faça bem o seu papel de 

representante e isso é também educação ambiental".  

      A prioridade da educação na área da gestão ambiental deve, sem negar os conflitos, 

buscar através da mediação democrática a promoção de acordos consensuais entre os 

agentes sociais, por meio da participação, do diálogo, do exercício e da construção da 

cidadania (Layrargues, 2002). Para isso, os grupos sociais diferentes têm que estar 

organizados e preparados para a intervenção nos espaços de participação, com vistas à 

transformação social e à passagem de uma sociedade de dominação para uma sociedade de 

maior autonomia e liberdade (Oliveira, 2003).  O Administrador do Parque e o seu 

Conselho Consultivo devem exercer esse papel, que é primordial para que isso aconteça.  

     O Entrevistado 7 afirma que "A agregação com a comunidade é também dificultada 

pelas forças políticas dos bairros do entorno, eles não querem um PAERVE forte, querem 

eles fortes". Aqui, é importante salientar a existência de dois vereadores moradores do 

bairro, nativos e que estão há mais de 20 anos se revezando em cadeiras na Câmara de 

Vereadores de Florianópolis, algumas vezes os dois simultaneamente. Suas práticas 

políticas são do tipo coronelista e qualquer iniciativa que detectam como ameaça ao seu 

poder local eles barram, sendo o PAERVE uma destas ameaças. Ou seja, se eles não 

podem controlar e usufruir benesses de poder eles não deixam "se criar". 

     Nas entrevistas foi uma unanimidade que a implantação do Plano de Manejo poderá 

gerar diálogo mais franco entre todos os envolvidos, Conselho, entidades públicas e 

comunidades civis, representadas e não representadas no mesmo. Desta maneira, acreditam 

que melhoraria a performance dos Conselheiros para que de forma mais preparada possam 

repassar para as instituições e comunidades qual é o verdadeiro objetivo do Parque, a sua 

importância e seus valores e os limites a serem respeitados, evitando-se os interesses 

individuais em detrimento dos interesses coletivos.  

     O Entrevistado 3 enfatizou que ao longo da história do PAERVE, sempre existiram 

ruídos de comunicação, inclusive entre órgãos públicos estaduais e municipais, tendo em 

certos momentos estes órgãos convergido para lados diferentes, gerando diversos 

retrocessos para a instituição quanto ao desenvolvimento das suas políticas. Destaca que "É 

preciso aproximar órgãos, integrar os Parques (e o PAERVE) no Planejamento urbano da 

cidade, fazer capacitação e criar pertencimento aos representantes das instituições".  

Ficou claro com as entrevistas, que existe uma concepção de que “forças ocultas” 

sempre agiram buscando atender interesses que não comungavam ou comungam com os 

reais objetivos do PAERVE. Sem citar nomes ou instituições, entrevistados destacaram a 

situação do Conselho Consultivo, que  não funcionou no período entre 2014 a 2017, o que 

trouxe consequências irreparáveis para a instituição, que ficou à mercê da FATMA (hoje 

IMA), sendo administrado neste período  apenas pela força política do Estado e das forças 

políticas locais, sem a representação da sociedade civil e participação dos comunitários. 

O Entrevistado 4 deixou claro que para existir um clima organizacional favorável no 

PAERVE, em que pese a dinâmica dos relacionamentos que envolvem todos os seus 

atores, existindo sempre choques de interesses, será preciso focar a sua administração para 

uma gestão participativa que sustente a legitimidade e a representatividade de todos os 
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segmentos sociais. Com isso os impactos da tomada de decisões serão mais democráticos, 

com maior possibilidade de serem absorvidas com menos conflitos.  

      A temática das dimensões da participação e da gestão do PAERVE revelam que vários 

fatores limitadores e potencializadores implicam no resultado em seu conjunto e quanto a 

isso, pode-se levar em consideração que os saberes de todos os atores envolvidos numa 

UC, não importando se possuem ou não assento no seu Conselho, nunca serão suficientes 

para o sucesso da gestão da instituição. Além desses saberes, deverá existir a vontade de se 

alcançar os objetivos da UC, o que só acontece quando as informações são claras, pois, se 

as partes não estão munidas de informações e habilitadas para o debate conjunto, não 

haverá comunicação e nem confiança a qualquer pauta proposta e aos seus possíveis 

encaminhamentos (Marinelli, 2012).   

       As informações geradas devem buscar alcançar de forma categórica os objetivos da 

UC, a sua missão e a sua visão de futuro, fundando-se a gestão, em instrumentos de 

comunicação que levem a cada interlocutor a complementação dos seus conhecimentos, de 

forma que torne possível a elaboração/revisão dos planos de gestão traçados (Marinelli, 

2012),  portanto,  o canal de comunicação aberto poderá incrementar este ponto no 

PAERVE. .   

 

6 - Considerações finais   

 

      Desde a criação do PAERVE em 2007, bem como do seu Conselho Consultivo (há 

mais de 13 anos), muitos fatos políticos e não políticos ocorreram, conforme dados e 

subsídios que foram levantados na presente pesquisa, que levaram ao atingimento do 

objetivo geral proposto na presente pesquisa, ou seja:  analisar se na atual dinâmica do Parque 

Estadual do Rio Vermelho (PAERVE), localizado na cidade de Florianópolis/SC, nas dimensões de 

participação e gestão integrada ou compartilhada, há obstáculos que impedem ou não essa Unidade 

de Conservação (UC) alcançar os seus objetivos estatuários, notadamente os que  giram em torno 

da sua autossutentabilidade. 

       Durante o referido interregno de tempo o PAERVE, logicamente, funcionou, todavia, 

a legitimidade da sua gestão, como integrada e participativa, pouco serviu como modelo 

para o que é determinado no ordenamento jurídico analisado, muito menos o que se 

apregoa na revisão bibliográfica levantada e no próprio estatuto da UC.  

        Com as informações disponibilizadas e na análise dos documentos do Parque (atas, 

históricos, correspondências, leis e outros), nas participações em reuniões, nas respostas do 

questionário e depoimentos prestados pelos Conselheiros e ex-Conselheiros, quando da 

realização de entrevistas, ficou claro que é muito difícil se falar em uma gestão integrada 

ou compartilhada e muito menos no atingimento de seus objetivos. Muitos interesses 

antagônicos – políticos; especulação imobiliária; usos das áreas da UC; exploração de água 

etc. - permeiam a história da UC, prejudicando a sua performance para atingir seus objetivos 

estatuários, notadamente os que giram em torno da sua autossutentabilidade.  A participação, 

representatividade e legitimidade no PAERVE são frágeis e, consequentemente, a ideia de uma 

gestão integrada ou compartilhada não existe, existindo muitos obstáculos que prejudicam o 

alcance dos seus objetivos estatutários.   

      O principal motivo que levou a essa conclusão, passa pela falta da implantação do seu 

Plano de Manejo, já que não há um foco para os novos encaminhamentos e decisões, 
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existindo sempre uma desconfiança que mandos e desmandos políticos podem a qualquer 

momento interferir no PAERVE, como já aconteceu anteriormente, lembrando que o 

SNUC define que o Plano de Manejo, como um documento técnico, fundamentará os 

caminhos para o atingimento de uma UC, estabelecendo o seu zoneamento e as normas que 

devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais.  No entanto, não se pode 

deixar de registrar que a própria falta do Plano de Manejo pode ser considerado um 

resultado do processo conflituoso de implementação de uma UC num território com forte 

ocupação em seu entorno. 

    Como recomendação para pesquisas futuras, sugere-se o acompanhamento da 

implantação do Plano de Manejo do PAERVE, analisando-se como se dará, a partir dele,  

as relações entre os membros do seu Conselho, deles com o administrador do Parque e 

desses com os demais órgãos/instituições públicas e privadas que interferem ou possuem 

interesses na área, verificando-se possíveis mudanças ou retrocessos no que diz respeito a 
participação e gestão integrada ou compartilhada.  
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma análise crítica da implantação da 

Certificação LEED em projetos arquitetônicos comerciais em Pernambuco. Para tanto, foi 

caracterizado inicialmente o conhecimento da certificação LEED em três agentes do processo de 

projeto arquitetônico por amostragem através da aplicação de questionários, sendo eles: os 

arquitetos, os estudantes de arquitetura e os clientes. Posteriormente, um edifício comercial de 

grande porte localizado no município de Caruaru-PE foi utilizado como estudo de caso, a fim de 

verificar as oportunidades de melhoria e dificuldades para implantação dos requisites mínimos 

exigidos pela certificação, através da aplicação de questionário desenvolvido e elaboração de 

gráfico de pontuação alcançável. Como resultados, têm-se um gráfico de pontuação alcançável pela 

edificação, levando em conta a realidade da mesma e também a identificação das limitações da 

certificação LEED em Pernambuco, a partir dos resultados extraídos dos questionários. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Certificação LEED; Edificações comerciais. 

 

Abstract  

This work aimed to develop a critical analysis of the implementation of LEED Certification in 

commercial architectural projects in Pernambuco. To this end, among the methodological 

procedures, questionnaires were developed and applied to the three agents in the architectural 

design process (architects, architecture students and clients); as well as a questionnaire was 

developed and applied to the manager of Caruaru Shopping, which was taken as a case study and 

enabled the achievement of a graph of achievable punctuation of the building, to obtain 
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LEEDCertification. The research proposal aimed to identify the existing difficulties for the 

implementation of certification in an existing commercial building, paying attention to the main 

parties involved (architect and client). As a result, there is a graph of score achievable by the 

building, taking into account its reality and also the identification of the limitations of LEED 

certification in Pernambuco, based on the results extracted from the questionnaires. 

 

Keywords: Sustainability; LEED certification; Commercial buildings 

 

1. Introdução 

A revolução industrial e a consequente globalização acarretaram na exploração 

desenfreada dos recursos naturais, que em função do atendimento às necessidades de 

consumo mundial, causaram danos ao meio ambiente. Estima-se que o a construção civil é 

responsável por metade dos recursos explorados, sendo importante considerar a 

responsabilidade do setor (GUEDES, 2008).  

Quando se trata de sustentabilidade na construção civil, existem diversas certificações e 

normas que atuam no direcionamento correto dos projetos para as melhores soluções, 

facilitando os resultados positivos e evitando o chamado “greenwashing”, termo utilizado 

para uma falsa propaganda de algo sustentável (GBC, 2019). 

É válido salientar que o Brasil possui uma predisposição favorável às implantações de 

selos sustentáveis. Atualmente, existem vários selos no setor da construção civil e 

certificações vigentes voltadas para a edificação, como o Selo Casa Azul da Caixa 

Econômica Federal, Certificação AQUA, Certificação LEED, GBC Casa e Condomínio, 

GBC Zero Energy, selo Procel PBE Edifica, entre outros. Essas certificações ambientais 

servem para comprovar a qualidade do ambiente e a eficiência das técnicas sustentáveis 

utilizadas, comprovando que se trata de uma edificação saudável (GBC, 2019).  

A United States Green Building Council (USGBC) é uma organização não 

governamental de origem americana, criada em 1993, que concebeu em 1994, um sistema 

de avaliação do nível de sustentabilidade de uma edificação, a partir de uma certificação 

que se tornou referência mundial no ramo, denominada Certificação LEED. Atualmente, é 

o programa de certificação sustentável mais aceito e utilizado internacionalmente, 

registrado em mais de 167 países (GBC, 2018). 

O Brasil ocupa o 4° lugar no ranking no número de certificações LEED, atrás da China, 

Canadá e Índia. O EUA não entra no ranking, pois é o país de origem da certificação e 

possui o maior índice de certificação do mundo, com 32.632 projetos. Estar entre os cinco 

países que mais certificam indica que existe interesse por desenvolvimento e construção 

sustentável no país, mas um dado igualmente relevante é a disparidade do número de 

registros feitos pelo Brasil e a Índia, que ocupa o terceiro lugar. Em um levantamento 

realizado no ano de 2018, o Brasil se encontrava com 531 projetos cadastrados e 

certificados, enquanto a Índia se encontrava com 899 (GBC, 2018). Essa diferença indica 

uma limitação ou algum tipo de dificuldade existente, pois o Brasil contempla pouco mais 

da metade dos projetos existentes na Índia, que é um país que apresenta inúmeros 

problemas sociais e de infraestrutura básica. 
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Apesar disto, vale ressaltar que o país asiático vem investindo cada vez mais em 

edificações sustentáveis. A Índia possui também um dos 10 edifícios mais sustentáveis do 

planeta e a cada ano que passa, o país ganha mais destaque em termos de construção civil 

sustentável, principalmente entre as edificações não habitacionais (GUIMARÃES, 2020). 

Dentre esta tipologia, as edificações comerciais possuem grande relevância no meio 

urbano, principalmente as de grande porte, que impactam diretamente em seu entorno e 

diariamente uma grande quantidade de pessoas que transitam por elas. Os Shoppings 

Centers possuem um espaço de destaque nesse meio de edificações comerciais, sendo 

encontrados em cidades de médio e grande nível de urbanização (MARCHESINI; 

SANTOS, 2009).  

Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi realizar uma análise crítica da implantação 

da Certificação LEED em projetos arquitetônicos comerciais em Pernambuco. Para tanto, 

foram necessários o desenvolvimento e aplicação de questionários em três agentes 

envolvidos no processo de projeto arquitetônico (arquitetos, estudantes de arquitetura e 

clientes), a fim de compreender as relações atuais com a certificação. Também foi 

desenvolvido um questionário aplicado num shopping com a finalidade de elaborar um 

gráfico de pontuação alcançável para a certificação LEED e identificar as reais 

possibilidades para a edificação. Por fim, todas as informações adquiridas possibilitaram 

uma análise crítica dos dados e a comparação entre eles, verificando as semelhanças e as 

diferenças entre as respostas dos diferentes públicos.  

 

2.  USGBC e a certificação LEED 

A USGBC desenvolveu um sistema de análise e avaliação do nível de sustentabilidade 

nas edificações, a Certificação LEED, vendo a necessidade de tal medição no meio da 

construção civil. Os propósitos da certificação são: promover o processo de projeto 

integrativo, reconhecer a liderança ambiental, definir o que é um Green Building, estimular 

a competição “verde”, despertar o senso crítico dos consumidores e transformar o mercado 

da construção civil, sendo seu principal objetivo o incentivo a transformação das 

edificações desde o projeto até a fase de operações, sempre tendo o foco na 

sustentabilidade (JUNQUEIRA, 2020). 

Entre os benefícios dessa certificação é válido destacar o IPTU verde, que são 

incentivos e isenções fiscais e as boas relações públicas que agregam valor à edificação, a 

partir de um reconhecimento mundial proveniente da certificação (JUNQUEIRA, 2020). 

Além disso, também pode ser utilizada como estratégia de marketing, pois se pressupõe 

que existe uma responsabilidade ética por trás da edificação ambientalmente amigável, 

agregando assim valor à mesma. Essa estratégia pode ser usada principalmente em 

edifícios comerciais, desde que a empresa utilize da forma correta, sem cometer o chamado 

greenwashing (FONTES, 2017).  

O estado brasileiro que mais possui certificações é São Paulo, com 301 registros 

aprovados. Em Segundo lugar está o estado do Rio de Janeiro, com 94 e em terceiro lugar 

se encontra o Paraná com 41 edificações certificadas. O estado de Pernambuco encontra-se 

em 7° colocação com 31 registros e 5 certificações alcançadas (GREEN, 2019).  
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O primeiro guia lançado, Operações + Manutenção (O+M), é voltado para edificações 

existentes em processo de retrofit ou passando por melhorias. O retrofit é uma forma de 

atualização/adaptação tecnológica em alguma edificação já existente para torná-la 

funcional e adequada às normas técnicas locais, modernizando o espaço para o 

atendimento às demandas contemporâneas (DAUDÉN, 2020). 

Este guia se aplica aos edifícios, interiores existentes, escolas, hotéis, varejo, 

datacenters, galpões, centros de distribuição. Na tipologia O+M para edificações 

existentes, por exemplo, o guia apresenta requisitos para localização e transporte, terrenos 

sustentáveis, eficiência da água, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade do 

ambiente interno e por fim, inovação (USGBC, 2019). 

Para a certificação de uma edificação já existente na tipologia O+M, é necessário 

primeiro fazer um levantamento do estado atual da edificação, para então atentar aos 

requisitos e critérios propostos para iniciar uma análise de pontuação alcançável pelo 

empreendimento. A partir daí se chega ao nível de certificação escolhido e dá-se início ao 

processo de solicitação de certificação, conforme apresenta a Figura 1. O processo só 

finalize quando a edificação já passou por todas as reformas e melhorias apontadas e está 

em pleno funcionamento (GBC, 2019).  

Figura 1: Fluxograma das etapas do processo de certificação. Fonte: As autoras (2020). 

Para tanto, também é importante que o profissional interessado seja credenciado LEED 

para a otimização do processo e a garantia de sucesso. No Brasil, existem cerca de 250 

profissionais creditados LEED, sendo no mundo mais de 38.000. A certificação ou registro 

LEED constitui cerca de 10% do PIB da construção sustentável mundial (GBC, 2019). 

 

3. Metodologia 

A presente pesquisa foi dividida m 4 etapas, como descrito na Figura 2, sendo feito 

inicialmente o levantamento de requisitos da certificação LEED M+O para a elaboração de 

questionários avaliativos na etapa 2, que foram aplicados em 3 agentes do processo de 

projeto arquitetônico. 

 

Figura 2: Fluxograma das etapasmetodológicas. Fonte: As autoras (2020). 
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Estes questionários foram desenvolvidos no Google Forms e aplicados em arquitetos, 

estudantes de arquitetura dos últimos semestres no estado de Pernambuco e clientes. 

Também foi desenvolvido um questionário que foi respondido pelo gestor do Shopping 

que foi utilizado como estudo de caso e que está localizado na cidade de Caruaru-PE. O 

shopping é considerado o maior do interior do Nordeste, atingindo mais de 850 mil 

visitantes por mês. Possui mais de 200 operações em funcionamento, entre varejo, lazer, 

serviços e alimentação. 

Por fim, estes dados foram agrupados em gráficos, os quais permitiram uma análise 

crítica da implantação da certificação LEED em estabelecimentos comerciais no estado de 

Pernambuco. 

 

3.1 Análise dos agentes do processo 

Os questionários desenvolvidos para a análise dos agentes objetivaram compreender a 

relação e as dificuldades dos profissionais com o selo verde, identificando os pontos 

limitantes da implantação da Certificação LEED no processo de projeto arquitetônico. As 

afirmativas presentes podem ser observadas na Figura 3 abaixo.  

 

Figura 3: Afirmativas presentes nos questionários. Fonte: As autoras (2021). 
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Os questionários foram elaborados utilizando a escala likert, cujas respostas variam de 1 

a 5, sendo1 – discordo totalmente, 2 – discordo parcialmente, 3 – nem discordo nem 

concordo, 4 – concordo parcialmente e 5 – concordo totalmente.  

Com essa pesquisa, foram obtidas 98 respostas no total, sendo 32 arquitetos, 33 

estudantes de arquitetura e 33 clientes. As respostas foram obtidas por profissionais, 

estudantes e clientes do estado de Pernambuco. 

 

3.2 Análise do estudo de caso 

O estudo de caso foi analisado através de um questionário com 9 perguntas, que 

apresentaram formatos diferentes. Algumas perguntas possuem respostas objetivas (sim ou 

não); enquanto outras possuem formato de múltipla escolha, nas quais o entrevistado pode 

marcar uma ou mais alternativas. A última pergunta está em escala likert.  

 

Figura 4: Questionário aplicado no gestor do shopping. Fonte: As autoras (2021). 
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Este questionário foi elaborado baseado no USGBC (2019), que estabelece requisitos e 

critérios para LEED O+M dividido em 7 categorias (localização e transporte; terrenos 

sustentáveis; eficiência de água; energia e atmosfera; materiais e recursos; qualidade do 

meio interno; inovação). Os resultados da aplicação deste questionário permitiram o 

desenvolvimento de um gráfico de pontuação alcançável, baseado nos critérios do USGBC 

(2019). 

 

4. Resultados e discussões 

A análise dos gráficos se inicia com as respostas dos 32 arquitetos, que responderam o 

questionário em escala likert, entre discordo totalmente (1) e concordo totalmente (5). Em 

seguida, se deu a análise dos 33 estudantes de arquitetura, no mesmo formato, finalizando 

com as respostas dos 33 clientes do serviço de arquitetura. 

 

4.1 Análise do questionário para os Arquitetos 

O questionário avaliativo destinado aos arquitetos possui 11 afirmações, das quais as 

três primeiras dizem respeito à utilização de técnicas sustentáveis em seus projetos e os 

resultados mostraram que cerca de 80% dos entrevistados não trabalham com essas 

técnicas, nem desfrutam de conhecimento sobre elas (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Resultados do questionário aplicado aos arquitetos. Fonte: As autoras (2021). 

 

Além disso, mais de 70% dos entrevistados afirmaram não ter adquirido esse 

conhecimento durante a graduação (Afirmação 4), o que é preocupante, pois diante dos 

problemas resultantes da dinâmica de subsistência humana tradicional das últimas décadas, 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

1 - Você possui plenos conhecimentos sobre…

2 - Você tem conhecimento e já trabalhou com…

3 - Você tem conhecimento e já trabalhou com…

4 -Conheci muitas técnicas construtivas…

5- Conheço os principais selos de sustentabilidade…

6- Possuo plenos conhecimentos sobre a…

7-Já participei do processo de Certificação LEED…

8-Conheço algum profissional credenciado LEED.

9-Tenho interesse em trabalhar com a Certificação…

10-Não trabalho com o LEED pois meus clientes não…

11-A Certificação LEED não se aplica a minha…
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torna-se imprescindível que a academia aborde essa temática, promovendo discussões 

sobre o assunto, desenvolvendo pesquisas, levantando dados e acrescentando 

positivamente no desenvolvimento das sociedades atuais e futuras.                                                     

Percebe-se que quase metade dos entrevistados afirma possuir algum conhecimento 

sobre selos sustentáveis (Afirmação 5), mas apenas 9,4% afirmaram possuir 

conhecimentos específicos sobre a certificação LEED (Afirmação 6). Além disso, mais de 

80% dos arquitetos nunca participaram de um processo de certificação (Afirmação 7) ou 

conhece algum profissional credenciado (Afirmação 8). Esse dado permite identificar que a 

falta de profissionais qualificados é uma das problemáticas que justificam o baixo índice 

de edificações certificadas no Brasil. 

Porém, vale salientar que há o interesse de pelo menos 50,1% dos entrevistados em 

trabalhar com o selo LEED (Afirmação 9), mas desconhecem o processo. Da mesma 

forma, os arquitetos afirmam que há interesse por parte dos clientes (Afirmação 10), mas 

pelo menos 60% deles afirmam ser um processo caro e burocrático (Afirmação 11). 

 

4.2 Análise do questionário para os estudantes de arquitetura 

O questionário avaliativo destinado aos estudantes de arquitetura possui 10 afirmações 

(Figura 6), das quais as 4 primeiras dizem respeito ao conhecimento de técnicas 

sustentáveis durante a graduação.  

 

 

Figura 6: Resultados do questionário aplicado aos estudantes. Fonte: As autoras (2021). 

 

Os resultados mostraram que cerca de 50% dos entrevistados afirmam ter conhecido 

estas técnicas na academia (Afirmação 3) com um corpo docente capacitado (Afirmação 4) 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

1 - A instituição apresenta e incentiva a utilização…

2 - Eu já utilizei técnicas sustentáveis em meus…

3 - Conheci muitas técnicas construtivas…

4-O corpo docente da instituição que estudo possui…

5- Pretendo trabalhar incluindo a sustentabilidade e…

6-Conheço os principais selos de sustentabilidade…

7-O escritório onde estagiei trabalha com técnicas…

8-Possuo plenos conhecimentos sobre a…

9-Já participei de eventos, workshops e atividades…

10-Já tive acesso a alguma edificação certificada…
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e que incentiva a utilização de tais práticas no desenvolvimento dos projetos acadêmicos 

(Afirmação 1 e 4). 

Estas informações refletem positivamente na formação do futuro profissional em 

arquitetura e urbanismo, incentivando-o a trabalhar com a sustentabilidade em seus futuros 

projetos. Nota-se que mais de 90% dos estudantes tem este tipo de interesse (Afirmação 5) 

ou 60% já participaram de eventos relacionados ao tema (Afirmação 9). 

Vale destacar que um dado igualmente relevante é que também cerca de 50% dos 

estudantes afirmam que não tiveram o conhecimento de técnicas sustentáveis na graduação 

ou de selos de certificação, o que pode comprometer à implantação dos mesmos 

(Afirmação 6). Sobre a experiência do estágio, apenas 15,2% dos entrevistados afirmaram 

que técnicas sustentáveis são utilizadas nos escritórios que já trabalharam, o que reforça a 

falta de conhecimento na área da sustentabilidade por parte dos profissionais formados 

(Afirmação 7). 

Com relação à certificação LEED, especificamente, pelo menos 80% dos entrevistados 

afirmam não possuir conhecimento suficiente sobre o selo (Afirmação 8) e nem acesso a 

uma edificação certificada (Afirmação 10), o que corrobora uma das possíveis razões para 

o estado de Pernambuco só apresentar cinco edificações certificadas LEED. Logo, não é 

possível apresentar aos clientes uma alternativa que não se tem conhecimento e domínio. 

 

4.3 Análise do questionário para os clientes 

O questionário avaliativo destinado aos clientes possui 8 afirmações (Figura 7), das 

quais as 2 primeiras dizem respeito à relevância dada à sustentabilidade. Os resultados 

indicam que mais de 90% dos clientes entendem a importância de questões sustentáveis 

(Afirmação 1) e gostariam de incluir no ambiente de trabalho (Afirmação 2). 

 

Figura 7: Resultados do questionário aplicado aos clientes. Fonte: As autoras (2021). 
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1 - Acho importante questões sustentáveis e me…

2 - Gostaria de incluir a sustentabilidade no meu dia…

3- O profissional que contratei me apresentou…

4-Possuo conhecimento da relevância de opções…

5- Tenho em minha residência ou ponto comercial,…

6-Já tentei implantar alguma técnica sustentável na…

7-Já tentei implantar alguma técnica sustentável na…

8-Já ouvi falar sobre alguma certificação sustentável…
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Percebe-se, então, que os clientes quase unanimemente estão abertos a incluir técnicas 

sustentáveis em seus projetos e valorizam esse tipo de técnica. Porém, apenas 30% deles 

afirmam possuir conhecimento da economia a longo prazo (Afirmação 4), necessitando da 

orientação de um profissional capacitado neste assunto, o que não foi observado nos 

profissionais já contratados (Afirmação 3). 

Este fato pode refletir na quantidade de edificações que utilizaram alguma técnica 

sustentável, até mesmo as já consagradas como placas fotovoltaicas, reuso de águas, entre 

outras. Apenas 20% dos clientes utilizam alguma dessas técnicas em sua residência ou 

ponto comercial (Afirmação 5), afirmando que acharam o processo caro (Afirmação 6) ou 

encontraram dificuldades em encontrar profissional habilitado (Afirmação 7). 

Além isso, mais de 50% dos clientes desconhece as certificações sustentáveis, o que 

exige uma iniciativa de implantação do profissional contratado (Afirmação 8). 

Analisando os resultados, conclui-se que apesar de haver uma pré-disposição dos 

clientes para a implantação das técnicas sustentáveis, as mesmas não são inseridas nos 

projetos. Em cerca de 60% dos casos, o próprio arquiteto é o responsável pela falta dessa 

implantação, não apresentando aos seus clientes essa opção, por não ter domínio da 

técnica. Já em cerca de 30% dos casos, o problema foi encontrar o profissional habilitado 

e/ou o valor necessário para investir em tais técnicas. 

 

4.4 Estudo de caso: Shopping 

Analisando as respostas do gerente de obras do Caruaru Shopping, pode-se observar 

que na edificação já existem algumas medidas que são adotadas, entre elas: o incentive ao 

sistema de caronas, árvores ou vegetação na periferia do shopping com amplos espaços 

abertos de solo natural; o estacionamento é inteiramente em pavimento intertravado, 

permitindo a absorção da água no solo e facilitando o escoamento da água; 

estacionamentos cobertos ou subterrâneos; telhados com alto índice de refletância, que 

absorvem pouca energia e devolvem a maior parte dela para atmosfera; garantia de sombra 

de árvores em boa quantidade (Figura 8). 

 

Figura 8: Resultados do questionário aplicado ao gestor do shopping (Pergunta 3). Fonte: As 

autoras (2021). 
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Após a análise das respostas do questionário, foi desenvolvido o gráfico de pontuação 

alcançável (Figura 9) tomando como base os requisitos e critérios do selo LEED para 

edificações comerciais existentes (USGBC, 2019). Tendo em vista que algumas técnicas já 

são utilizadas pela edificação, foi visto que a pontuação máxima alcançável é de 64 pontos, 

ou seja, o nível de classificação máximo para a edificação é o ouro (60-79 pontos), com 

uma margem de segurança de 4 pontos.  

 

Figura 9: Gráfico de pontuação alcançável. Fonte: As autoras (2021). 

 

Os 35 pontos não aplicáveis na edificação são da categoria Energia e Atmosfera, pois 

não é viável fazer modificações na edificação para captação de ventilação e iluminação 

naturais e se faz necessário o uso de climatização forçada, resultando em um alto consumo 

de energia. 

 

5. Considerações finais 

 

A partir dos questionários, foi possível observar que durante o período de graduação, 

os alunos têm expectativas de trabalhar com sustentabilidade no setor da construção civil e 

depois de formados, ainda consideram essa temática relevante, porém não conseguem 

colocar em prática de forma efetiva as técnicas em seus projetos e obras.  

Analisando os resultados obtidos no questionário dos clientes, pode-se observar que as 

práticas ambientalmente amigáveis são consideradas relevantes por eles, mostrando que na 

prática, com a apresentação correta de todos os benefícios que podem ser obtidos tanto 

para o meio ambiente quanto para a própria qualidade de vida humana, é possível ter o 

cliente como aliado na utilização dessas técnicas em suas obras.  

A análise feita na edificação do estudo de caso mostrou que até mesmo uma edificação 

já construída e consolidada, pode ter interesse em investir em técnicas mais sustentáveis, 

mesmo que já faça uso de algumas delas. Sendo assim, se todos os agentes envolvidos 

estão inclinados a aprovar previamente práticas mais limpas, necessita-se de maiores 

investimentos em capacitação de profissionais. 

É importante atentar para a responsabilidade do próprio ambiente acadêmico no 

montante final de edificações sustentáveis do estado. Santos (2018) afirma que o ambiente 

institucional tem como dever construir uma “consciência ambiental” nos futuros 
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profissionais. Dessa forma, se faz necessário ir além da ementa de uma disciplina e tornar 

todos os profissionais, entre funcionários e docentes, parte integrante dessa construção. O 

ambiente físico acadêmico também precisa estar inserido nessa política ambiental, para que 

então os futuros profissionais formados nesse espaço, entendam e vivenciem na prática a 

construção dessa sociedade com responsabilidade ambiental. 

Assim, pode-se afirmar então, que o processo para a concepção de uma edificação 

sustentável, tem início na graduação do profissional que será responsável pela obra. Outra 

observação é sobre a responsabilidade do próprio profissional em buscar adquirir 

conhecimento sobre o tema, tendo em vista que na academia ele é apresentado de forma 

superficial, mas torna-se o suficiente para o profissional entender sua importância no setor 

e procurar obter cada vez mais entendimento e domínio do tema.  

O papel do projetista, sobretudo como ser humano, incluído na sociedade atual, é 

principalmente prezar pelo futuro do meio ambiente, cuidar da herança que será deixada 

para as gerações futuras. Com esse compromisso, deve-se projetar edificações e cidades 

mais limpas e sustentáveis. Uma certificação sustentável como a LEED desempenha um 

importante papel, atuando como guia para os projetos e obras, evitando possíveis erros e 

retrabalhos.  
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Resumo 

O presente trabalho aborda a temática de sustentabilidade e dignidade para habitações de interesse 

social e também questões relativas à inserção urbana dos indivíduos. Ao longo dos anos o déficit 

habitacional do Brasil vem aumentando significativamente, em conjunto a questão de pobreza no 

País. A construção civil tem se destacado, com o aumento da geração de resíduos e do uso de 

materiais que agridam o meio ambiente. É de suma importância salientar a compreensão de que a 

política atual de habitação não está produzindo somente edificações de forma isolada, mas sim está 

mudando a percepção sobre habitações de interesse social no país. Com isso foi pensado em uma 

proposta para diminuir as problemáticas que o tema engloba, com soluções que agridam menos o 

meio ambiente, obtendo pouca geração de resíduos, adotando desenho para desconstrução. O 

método de pesquisa empregado para o desenvolvimento do artigo foram pesquisas 

bibliográficas, de caráter avaliativo.  

Palavras-chave: Sustentabilidade; habitação; social. 

 

Abstract 

The present work addresses the theme of sustainability and dignity for social housing and also issues 

related to the urban insertion of individuals. Over the years, the housing deficit in Brazil has 

increased significantly, together with the issue of poverty in the country. Civil construction has stood 

out, with the increase in the generation of waste and the use of materials that harm the environment. 

It is extremely important to emphasize the understanding that the current housing policy is not only 

producing buildings in isolation, but is changing the perception of social housing in the country. 

With that in mind, a proposal was made to reduce the problems that the theme encompasses, with 
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solutions that harm the environment less, obtaining little waste generation, adopting a design for 

deconstruction. The research method used for the development of the article was bibliographic 

research, of an evaluative nature.  

Keywords: Sustainability; housing; social. 

 

1. Introdução 

É compreendido que o problema de habitação no Brasil alcançou grandes proporções ao 

longo dos anos. Muitos desses problemas são em função de três fatores conforme apontado 

pela Caixa Econômica Federal (2012, p. 13) “[...] pela emigração da área rural para as 

cidades, o envelhecimento da população e as modificações nas configurações familiares.” 

Desta forma, esses fatores contribuíram para uma urbanização acelerada e desordenada das 

cidades. Uma possível justificativa para a implantação periférica, seria o alto custo do solo 

urbano, resultante da valorização decorrente das infraestruturas e serviços urbanos 

implantados pelo poder público. Além disso, os solos onde são implantados os conjuntos 

habitacionais, são de valor mais baixo e não contam, em sua maioria, com uma infraestrutura 

urbana adequada.  

A produção de habitações de interesse social promovida pelo governo brasileiro, é 

realizada em áreas afastadas dos grandes centros, dificultando a inclusão dessas famílias à 

malha urbana consolidada. Além disso, as edificações produzidas por programas de 

financiamento como Minha Casa Minha Vida (PMCMV), carecem de questões mínimas de 

conforto e acabam por visar mais a diminuição do déficit habitacional no Brasil. Com isso, 

acabam não levando em consideração a ampliação futura das famílias e também questões de 

acessibilidade e mobilidade dos moradores no local onde as habitações foram inseridas. 

Entre tantos aspectos deficientes em relação à população de baixo poder aquisitivo 

ligados à habitação, como saneamento básico, o fornecimento de água e energia, a 

mobilidade urbana, o que teve mais evidência nas últimas décadas foi o déficit habitacional. 

Muito disso tem a ver com intervenções governamentais (AZEVEDO, 2007, p.28), como 

programas habitacionais onde mais tarde viriam a falir. Como exemplo se tem o BNH 

(Banco Nacional de Habitação), criado em 1964, onde tinha como objetivo a produção de 

empreendimentos imobiliários, teve seu fim em 1986 por conta de uma série de 

contrapontos.  

As estimativas de déficit habitacional no Brasil ao longo dos anos são variáveis. Um país 

com uma população estimada de 212 milhões de pessoas (IBGE 2021) alcançou no ano de 

2017 recorde de déficit habitacional, chegando a 7,78 milhões de moradias conforme 

apontado por FGV (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2019). Onde segundo a FGV 

(2019), em 10 anos o déficit habitacional no Brasil poderá ter um crescimento de 9 milhões 

de moradias, entretanto, para diminuir esta estimativa, levaria cerca de 29 anos se levado em 

consideração o ritmo atual. Conforme apontado pelo gráfico 1, é possível visualizar o 

crescimento expressivo no qual vem sofrendo a déficit habitacional no Brasil, desde o ano 

de 2013.  
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Gráfico 1: Evolução do déficit habitacional no Brasil em milhões de unidades. Fonte: Abraince e FJP 

(Fundação João Pinheiro), 2019. 

 

No ambito municipal, Criciúma conta com uma população de 192.308 mil pessoas, de 

acordo com o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2010, 

e seu déficit se concentra por famílias. De acordo com o Departamento de habitação social 

de Criciúma (2019), o déficit chegou a 2.725 famílias na fila para uma moradia digna, onde 

no gráfico 2 é possível observa-lo dividido por bairros.  

Em questão de moradias, em 2008 o déficit habitacional de Criciúma era de 3.074 

moradias, de acordo com IPAT (Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas apud. 

Freitas, 2009, p.24), dividido em: famílias em domicílios conviventes: 2.821 (92%), 

domicílios cômodos: 146 (5%) e domicílios improvisados 107 (3%). Onze anos depois a 

situação se manteve similar, onde se pode entender que o cenário habitacional criciumense 

necessita de atenção. 

 

 

Gráfico 2: Bairros com maior déficit habitacional de famílias de Criciúma. Fonte: Departamento de 

Habitação Social de Criciúma, 2019. Adaptado pelos autores. 

 

Em questão de sustentabilidade, o tema não está atrelado apenas ao meio ambiente, e sim 

a outros dois conceitos de suma importância. Surgindo então os três pilares da 

sustentabilidade, sendo eles social, econômico e ambiental.  

Conforme Caccia et al. (2017, p. 27), os três pilares da sustentabilidade, aplicados em 

habitação de interesse social, são apresentados por alguns parâmetros. A questão econômica 

é empregada a partir do custo financeiro de cada medida e do seu tempo de retorno. Já a 
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ambiental se aplica através dos índices de redução de emissões de gases do efeito estufa 

(GEE) e de consumo de água. A questão social refere-se a partir do impacto nas despesas 

familiares dos indivíduos. Tendo em vista sustentabilidade e dignidade dos moradores, foi 

pensado em desenho para desconstrução, no qual seria pensar na ampliação ou desconstrução 

da edificação, já na etapa de projeto. No conceito Sustentabilidade, para Campos, Latrônico 

e Sartori (2014, p. 2) “[...] Há inconsistente interpretação e aplicação, alto grau de 

ambiguidade do conceito, incluindo uma percepção incompleta dos problemas de pobreza, 

degradação ambiental e o papel do crescimento econômico”, entende-se que a 

sustentabilidade é conhecida, porém não explicada. 

O objetivo da pesquisa é averiguar os parâmetros da sustentabilidade social em HIS 

(Habitação de interesse social), bem como a análise da parte social da sustentabilidade 

aplicada nas habitações de interesse social, assim como apresentar uma proposta de projeto, 

prevendo a flexibilidade e ampliação para os moradores.  

 

2. Metodologia 

O método de pesquisa empregado para o desenvolvimento do artigo foram pesquisas 

bibliográficas, de caráter avaliativo, juntamente com pesquisas em artigos científicos, onde 

foram utilizados dados de revistas, dissertações, teses e livros voltados para o tema proposto 

do artigo. Foram utilizados embasamentos teóricos necessários para uma elaboração de 

proposta de uma implantação de habitação de interesse social de caráter sustentável e com 

método de desenho para desconstrução.  

 

3. Parte Social da sustentabilidade e evolução das habitações 

Desde a década de 1930 na era Vargas, a ideia de moradia digna foi se implantando, no 

qual para Rubin e Bolfe (2014, p. 204), “[...]O objetivo era viabilizar a casa própria para o 

trabalhador de baixa renda. Além disso, a crise de moradia atingiu também a classe média e 

houve a necessidade de novas soluções para os problemas habitacionais já existentes”. Com 

isso apenas em 1988 o direito à moradia digna foi incluso na Constituição Federal, onde 

assegura os direitos à moradia a todos sendo de competência da união, dos estados e dos 

municípios. A partir do ano de 1964, o Banco Nacional de Habitação (BNH), introduziu uma 

produção em massa de habitação de interesse social, onde esse processo pode ser descrito 

por da Silva e Tourinho (2015), 

Na busca pelas “melhores” localizações, historicamente os conjuntos 

habitacionais destinados aos segmentos de menor renda, têm sido construídos em 

locais afastados da malha urbana, distantes dos setores de comércio e serviços, 

muitas vezes em áreas rurais, onde há disponibilidade e o preço da terra é mais 

baixo. DA SILVA; TOURINHO (2015, p. 404) 

Mostrando que a medida implementada em 1964, é visto até hoje com os afastamentos 

dos terrenos da malha urbana para Habitação de interesse social, onde a infraestrutura, a 

mobilidade urbana, saneamento básico, e o distanciamento até o trabalho, ficam alguns 

momentos em segundo plano na idealização de novas moradias de interesse social. 

A questão de dignidade na habitação está diretamente ligada à habitabilidade, de modo 

que a edificação seja confortável termicamente, garantindo que a durabilidade da edificação 
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atenda às normas de construção. Atendendo também pelo menos à medidas mínimas 

asseguradas em norma, para uma disposição adequada do mobiliário, além disso, contando 

com infraestruturas próximas. Essa falta de dignidade, afeta a população de menor poder 

aquisitivo, pois há uma exclusão desses indivíduos da malha urbana consolidada. Isso 

contribui então com a periferização desses locais, contando com autoconstrução onde 

segundo Azevedo (2007, p. 26) “[...] a autoconstrução torna-se a solução possível para 

amplas camadas populares resolverem seus problemas habitacionais”, passando a existir um 

alto risco nessas edificações (Figura 1). 

 

Figura 01: Esquema de autoconstrução ao longo dos anos.  Fonte: MUTUO, 2017. Adaptado pelos 

autores. 

 

Muitos dos indivíduos de menor poder aquisitivo, não possuem escolaridade nem 

moradia, o que dificulta a questão empregatícia. A questão salarial também afeta o quesito 

moradia, onde muitos indivíduos recebem menos de um salário mínimo, acabam então por 

escolher locais mais acessíveis em questão financeira. Como locais mais afastados da malha 

urbana, sem cuidados governamentais, uma vez que não possuem pavimentação. Estes locais 

estão distantes do núcleo empregatício, no qual dificulta a mobilidade da população que ali 

reside.  

É entendido que o preço de terra nos grandes centros urbanos vem crescendo 

consideravelmente, impossibilitando um indivíduo de menor poder aquisitivo residir. Com 

isso a questão periférica e a autoconstrução sem o devido acompanhamento é algo comum. 

Dessa forma questões como falta de saneamento básico, precariedade das construções e falta 

de moradia digna são assuntos importantes a se abordar. Uma indagação que se faz 

necessária a ser compreendida, é de que a arquitetura para os pobres, não necessita ser uma 

arquitetura pobre. Muito disso tem a ver com a abordagem de moradia digna, onde todos 

têm direito a acesso a infraestruturas, à educação, à moradia digna, ao conforto aplicado nas 

construções, não sendo exclusivo da população de maior poder aquisitivo. 

 

3.1 Flexibilidade e adaptabilidade das edificações 

A questão social e dignidade no qual deve ser explorada em habitações de interesse 

social, é a questão de prever ampliações para os indivíduos. Essa temática pode ser resolvida 

já na etapa de projeto, com Design for disassembly ou em português, Desenho para 

Desconstrução (DPD). Essa estratégia pode ajudar os indivíduos, prevendo alterações no 

projeto, ampliações ou desconstrução dos materiais. Essa prática frequente, diminuiria a 

questão de geração de resíduos, onde o que se vê no âmbito da construção civil, em sua 

maioria, utiliza de materiais nos quais não se consegue fazer a desmontagem e nem a 

desunifica-los. Levando em consideração de que a desmontagem leva mais tempo para ser 

concebida, a demolição passa a ser o caminho mais utilizado.    
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Prever a adaptabilidade em projeto pode ser fácil, porém, o que se pode observar, a 

adaptabilidade e as ampliações das edificações acontecem e não prever que essas situações 

aconteçam, pode causar modificações no projeto original, descaracterizando o conceito e 

diretrizes do projeto. Flexibilidade tem por definição para Digiacomo (2004, p. 6), “[...] 

aquela que permite que seus moradores a adaptem aos seus desejos e necessidades, sem 

grandes obras ou investimentos financeiros.”. Isso mostra que a flexibilidade está atrelada 

diretamente com o estilo de vida de cada indivíduo. Um exemplo dessa abordagem, seria o 

conjunto habitacional Chico Mendes, localizado na cidade de Florianópolis. O conjunto em 

sua etapa de projeto não previu as ampliações, nem alterações futuras, com isso o conjunto 

foi sofrendo variações em relação ao projeto inicial (Figura 2).  

 

 

Figura 02: Ampliações no conjunto habitacional Chico Mendes.  Fonte: Site Questões dos países em 

desenvolvimento, 2014.  

 

O que se pode notar, é de que os indivíduos ao longo dos anos tendem a se modificar, 

com isso as edificações também passam por essas alterações. Algumas dessas alterações, 

implicam em começar um negócio, por esse motivo as edificações são ampliadas ou 

modificadas. Com desenho para desconstrução já na etapa de projeto, pode-se prever essas 

modificações, podendo ser desmontado ou ampliado para criação de comércios ou até 

mesmo ampliar um cômodo da edificação. Questões como iluminação e ventilação, são 

esquecidas perante as autoconstruções, por esse motivo o projeto deve atender a esses 

requisitos da mesma forma. Conforme apontado por Ebert (2006, p. 41), “A flexibilidade 

pode ser descrita como sendo a liberdade de reformular a organização do espaço interno, 

definido por um vedo perimetral.” Mostra com que a flexibilização, é uma forma de 

identidade dos mesmos.  

Um outro conceito abordado no trabalho, é a questão de adaptabilidade. Esse conceito 

visa a descaracterização de um material ou objeto de uma edificação, fazendo com que esse 

objeto tenha outras possíveis funcionalidades (EBERT, 2006, p. 42). Um outro exemplo, 

abordando a questão de flexibilidade e adaptabilidade em habitações de interesse social, se 
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encaixaria o projeto do arquiteto Alejandro Aravena, intitulado Quinta Monroy (Figura 3). 

Localizado no Chile, esse projeto foi pensado na flexibilização dos indivíduos aos longos 

dos anos, contando com propostas de ampliação já na etapa de projeto. Essa abordagem se 

caracteriza como sendo de caráter digno, uma vez que cada morador obtém dessa 

individualidade.   

 

 

Figura 3: Fachada do Quinta Monroy.  Fonte: Archdaily, 2004.  

 

Alguns fatores são apontados como causa para a flexibilização, e isso pode ser descrito 

por Ebert (2006, p. 40),  

“[...] a diversificação na configuração das famílias, o aumento do número de 

pessoas que moram sozinhas, as questões econômicas que influenciaram a redução 

de espaços e motivaram a criação de espaços de múltiplo uso. As mudanças 

relacionadas ao trabalho, como a tendência do trabalho em casa, gerando a 

necessidade de espaço e instalações (elétricas e de comunicação) adequadas, 

caracterizando o home-office.” 

Esses motivos deixam de atender as necessidades dos indivíduos, fazendo então, com 

que haja necessidade da flexibilização e ampliação de cômodos nas residências. Apesar da 

condição econômica interferir muitas vezes nesse processo, questões como a padronização 

das famílias na realidade nunca existiu. Isso pode ser evidenciado nas últimas décadas do 

século XX, com uma grande variação de famílias, surgindo conjuntos de indivíduos 

diferentes, dos núcleos familiares (BRANDÃO, 2002, p. 1).   

 

3.2 Desenho para desconstrução 

 

Essa técnica pouco conhecida no Brasil, tem por definição, segundo Durmisevic, 

Ciftcioglu, Anumba (2003, p. 296), “[...] desmontagem é definido como a capacidade da 
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estrutura de um edifício de ser seletivamente desmontada com a intenção de reutilizar e 

reciclar algumas (ou todas) de suas partes constituintes.” (tradução dos autores). Com maior 

potencial de desmontagem, significa uma maior flexibilidade e eficiência ambiental, 

portanto, se tornando uma edificação mais sustentável.  

A agregação de desenho para desconstrução para HIS, se dá pelo fato de ser uma 

construção de fácil ampliação, sendo flexível e moldável, de acordo com o projeto a ser 

desenvolvido. Essa prática produzida em massa, poderia tornar as construções em HIS mais 

sustentáveis e dinâmicas, uma vez que é pensado com caráter digno nos moradores. 

 Uma vantagem dessa prática, é de que a edificação pode ser montada, e desmontada, 

contendo ampliações e também reutilizando materiais em outra edificação, após a sua 

desmontagem. Um ponto negativo dessa prática, seria a demora da desmontagem, uma vez 

que no Brasil a utilização de materiais que não possam ser desunidos é mais utilizada, 

fazendo com que a demolição seja um caminho mais prático, onde para Vefago (2011, p.244) 

normalmente o processo usual concentra-se na demolição e no aterro sanitário como destino 

final dos materiais.  

 

3.3 Proposta 

 

A partir dos temas analisados, foi criada uma proposta de habitações de edificações 

contendo 1 a 2 dormitórios com possibilidade de ampliações para 3 dormitórios e comércio. 

As ampliações podem ser pensadas como forma de dormitórios para os moradores, ou como 

uma forma de comércio (Figura 4), fazendo com que as alterações já sejam pensadas na etapa 

de projeto. E com o desenho para desconstrução a ampliação se torna uma alternativa de 

arquitetura com geração mínima de resíduos e maior reutilização dos materiais e 

componentes construtivos. 

 

Figura 4: Proposta de fachadas prevendo ampliações.  Fonte: Elaborado pelos autores. 

Com isso foram criadas algumas diretrizes de projeto, prevendo as ampliações e 

pensando no bem estar dos moradores e indivíduos no qual irão desfrutar dos ambientes 

públicos (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Diretrizes projetuais.  Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

(a) Criar tipologias de casas em fita, de 1 e 2 dormitórios, podendo ser ampliadas, afim 

de atender as necessidades básicas dos moradores. 

(a) (b) (c) (c) 
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(b) Elaborar tipologia na qual tenham aberturas voltadas para a rua, a fim de promover 

interação dos indivíduos no interior das residências com o exterior. 

(c) Promover uma tipologia pensando no conforto dos moradores, contendo soluções 

bioclimáticas, como ventilação cruzada, e beirais maiores, evitando a entrada de 

radiação solar direta nos ambientes, deixando-os mais arejados nos meses mais 

quentes. 

(d) Criar espaços de lazer agradáveis e dinâmicos, promovendo o bem estar dos 

indivíduos e também proporcionando integração dos moradores. 

A localização do terreno também foi pensada, a fim de que estivesse mais próximo da 

malha urbana consolidada da cidade. Por esse motivo foi escolhido um terreno, no qual fica 

localizado no bairro Milanese, em frente a um parque municipal de Criciúma, contando com 

a testada para a Av. Santos Dumont. O bairro conta com infraestrutura urbana, transporte 

coletivo, comércios, e localizado próximo ao centro da cidade de Criciúma.  

 

Figura 6: Mapa dos bairros ao entorno do terreno em Criciúma e mapa do bairro Milanese.  Fonte: 

Elaborado pelos autores. 

  

O terreno conta com 13,24 hectares, contando com ventos predominantemente Sudeste 

(sendo mais frios) e Nordeste (sendo mais quentes). O terreno está localizado em uma zona 

residencial 2, onde é permitida uma grande densidade populacional e pode conter também 

comércios e serviços. Conforme a necessidade da diminuição do déficit em Criciúma, foi 

pensado em casas em fita para aumentar o número de residências, pois a geminada e a isolada 

no lote precisariam de um terreno mais amplo. 

A implantação apresentada, se da em forma de estudo, com a localização dos pontos 

estratégicos estudados durante a pesquisa. Foi pensado em alguns pontos, como creche, pois 

não foi encontrada nenhuma creche no entorno, podendo então atender a população do 

conjunto, assim como comércios, atendendo toda porção do mesmo. Por essa razão, o 

conjunto contará com 466 UH (Unidades habitacionais). divididas em 40% para residências 

de 2 dormitórios, 30% para as de 1 dormitório e 30% para residências de 3 dormitórios.   
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Figura 7: Estudo de implantação.  Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Como forma de materialidade, o sistema construtivo será através de steel frame, onde o 

aço seja 95% reciclado, contando com fechamento de paredes externas e internas por painéis 

cimentícios. Esse sistema permite que os painéis venham prontos de fábrica e sejam apenas 

parafusados in loco, por meio do desenho para desconstrução. Fazendo então uma 

arquitetura com uma montagem mais rápida, e com a mínima geração de resíduos. 

Futuramente os painéis utilizados na edificação, podem ser desmontados e reutilizados em 

outra edificação por esse mesmo método.   

 

4. Considerações finais 

  A partir da pesquisa realizada, foi possível compreender a problemática do assunto, 

no qual engloba HIS. As questões de sustentabilidade, essas podem ser aplicadas e 

solucionar alguns impasses, uma vez que essa prática seja feita em massa, com apoio do 

governo e incentivo para que mais HIS sejam implantadas de maneira mais sustentável. 

Algumas questões complicadas ainda precisam ser superadas para que assim, possa ser 

implantado a habitação de interesse social proposta.  

Tais problemas como: a dificuldade da população de menor renda, ter acesso a uma 

moradia digna, que seja próxima a centros urbanos, porém é sabido que o preço dos centros 

urbanos é mais elevado, quando comparados com destinos mais afastados do núcleo. 

Questões de dignidade onde um indivíduo tem direito à moradia digna, e contemplar de 

infraestruturas urbanas de qualidade.  

Essas questões ainda são um problema, no qual precisam ser vistas com mais atenção. É 

de suma importância, a atenção para a construção civil, onde na pesquisa foi possível 

observar que a construção civil, é o âmbito que mais esgota matérias primas e recursos 
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naturais. Essa forma de construir, também produz resíduos prejudicando pessoas e também 

o meio ambiente, uma vez que esses resíduos produzem gases poluentes.  

A proposta apresentada, pode diminuir as problemáticas apontada pelo tema, obtendo 

uma construção com menor geração de resíduos com o desenho para desconstrução, soluções 

bioclimáticas, além de propor ampliações futuras para os indivíduos. Se tratando de um local 

privilegiado na cidade de Criciúma, estando próximo a malha urbana consolidada, o terreno 

escolhido conta com infraestruturas que auxiliam na proposta.  

Portanto uma construção mais sustentável, tem a missão de incentivar a população a 

modificar sua forma de construir, onde a preservação dos recursos naturais é uma forma de 

pensar nas gerações futuras. É preciso ter mais iniciativas e buscas por alternativas novas no 

âmbito da habitação de interesse social, para que assim haja um estímulo para geração de 

uma construção mais sustentável, confortável e sobretudo, digna para os indivíduos. 
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Resumo 

O objetivo deste artigo é avançar nas interfaces dos conceitos de smart city e urbanismo 

sustentável. Reforça-se a importância de sua associação no planejamento. É desenvolvida uma 

revisão de literatura que permite pontuar o papel determinante da aplicação do conceito de smart 

city ao desenvolvimento do urbanismo sustentável, ressaltando-se a importância do conceito de 

metabolismo urbano e a necessidade de transição a uma condição de metabolismo circular no 

alcance de uma cidade sustentável. São apresentadas as estratégias de implantação do conceito de 

smart city e boas práticas na consecução da sustentabilidade urbana. São estabelecidos 

fundamentos para o planejamento na construção de uma cidade inteligente e sustentável.  

 

Palavras-chave: Planejamento urbano; Metabolismo urbano; Tecnologia da informação. 

 

Abstract 

The aim of this article is to present the interfaces between smart city and sustainable urbanism, 

concepts. We also aim to reinforce the importance of this association on planning. For this, a 

literature review is carried out pointing out the determining role of smart city concept in 

developing sustainable urbanism, emphasizing the importance of urban metabolism concept and 

the need for transitioning to circular metabolism in a project of a sustainable city. We present the 

strategies for implementing the smart city concept in achieving urban sustainability and we 

established fundamentals for planning in order to build a smart and sustainable city.  

 

Keywords: Urban planning; Urban metabolism; Information Technology. 
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1. Introdução 

 

O conceito de smart city agrega muitas definições e campos de aferição e atuação sobre 

o meio urbano. As smart cities podem ser definidas como aquelas em que o uso das 

tecnologias de informação (TICs) se dá de modo a melhorar a qualidade, o desempenho e a 

eficiência dos serviços urbanos, incluindo a matriz energética, transportes e deslocamentos. 

O processo de digitalização, ou informatização das cidades, igualmente, pode ocorrer de 

diversos meios: ele tanto emerge de iniciativas do poder público e dos gestores urbanos, 

como também vem sendo constituído nas bases do que Lemos (2013, p.48) convenciona 

chamar de “cidadãos inteligentes”, aqueles que se engajam e produzem informação na era 

do compartilhamento.  

Sem dúvida há um movimento de elevação das cidades, especialmente nas capitais 

brasileiras, a uma dita condição inteligente, em que os sistemas urbanos sejam geridos por 

processos informatizados possibilitados pelo Big Data, pelas redes e pela comunicação 

autônoma (LEMOS, 2013, p.48). O que cabe se ressaltar é que a smart city se relaciona a 

um propósito de gestão eficiente, mas, não necessariamente, um meio urbano inteligente 

pode ser tomado como sinônimo de sustentável. Há casos em que o próprio processo de 

informatização pode levar a consequências reversas em termos de sustentabilidade, como 

pontua Lemos (2013, p.49): em que medida o uso extensivo de aplicativos que auxiliam no 

deslocamento, ou os próprios mecanismos de compartilhamento de carros, podem implicar 

no incentivo ao transporte automotivo? Essas são questões que cabem ser pontuadas e que 

sinalizam que o qualificador da sustentabilidade não pode ser adotado como uma 

redundância, quando se preconiza o desenvolvimento de uma smart city.    

Diante dessas reflexões, este artigo se enquadra numa linha teórica que compreende o 

conceito de smart city como aquele que propicia o monitoramento e a gestão inteligente 

dos sistemas urbanos de modo a reduzir o consumo, os desperdícios e também os custos 

operacionais, levando a uma menor pegada ecológica de comunidades e cidades. Assim, 

alinha-se ao pensamento de Rashed & Mahmoud (2017, p.5), de que o fundamento básico 

de uma smart city é melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos através de tecnologias 

inteligentes. No entanto, compreende-se também, tal qual pontua Downtow (2009, p.181) 

que, essa dita qualidade de vida, não pode ser compreendida objetivamente, mas antes se 

associa a uma melhor gestão do cotidiano, dos deslocamentos, do atendimento às 

necessidades básicas, que naturalmente levam uma comunidade a uma condição de melhor 

desempenho sustentável.  

Ao se observar que o conceito de smart city atua no cerne de questões como 

desempenho e eficiência, redução de consumo e desperdício, apreende-se que a 

consecução de um projeto de smart city pode apresentar muitas contribuições ao alcance da 

sustentabilidade urbana, uma vez que compartilham de campos de ação sobrepostos e 

complementares. Nesse sentido, o objetivo desse artigo é apresentar as interfaces do 

conceito de smart city com o urbanismo sustentável, buscando apresentar um panorama do 

quanto o tema dos meios urbanos inteligentes têm sido efetivamente apropriado nas 

discussões mais atuais acerca dos processos de regeneração da biosfera nas cidades. A 

intenção é reforçar a importância de se trabalhar o binômio “cidade inteligente sustentável” 

no planejamento e gestão da cidade contemporânea. Para isso, preconiza-se apresentar os 
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conceitos e estratégias centrais para a operacionalização coligada de ambos os campos que 

emergem das literaturas mais atuais entorno do urbanismo regenerativo, um dos 

paradigmas mais atuais no campo da sustentabilidade urbana.  

Assim, este artigo se estrutura a partir de uma revisão de literatura focalizada em 

trabalhar três pilares essenciais à consecução dos objetivos estabelecidos. Em primeiro 

lugar, pontua-se os principais aspectos que endossam o papel determinante da aplicação do 

conceito de smart city à operacionalidade do ideal de urbanismo sustentável. Em um 

segundo momento, apresenta-se os conceitos centrais de um projeto de smart city 

vinculado a um intento de sustentabilidade urbana. Nesse quesito, chama-se atenção para a 

definição de metabolismo urbano e a necessidade de transição a uma condição de 

metabolismo circular nas cidades através de soluções inteligentes. Esse embasamento 

conceitual sedimenta a abordagem da terceira parte do artigo, que se dedica a compreender 

as etapas de consolidação de um projeto de smart city sustentável e pontuar práticas que 

possam inspirar os primeiros passos em direção a um projeto de cidade inteligente.  

Compreendendo que os processos de virtualização e informatização trazem ao campo 

do urbanismo, em especial na emergente temática das cidades inteligentes, um extenso 

leque de atuação e opções de sensoriamento, monitoramento e automatização do meio 

urbano, este artigo tem por expectativa estabelecer os fundamentos e delimitações de ação 

para os gestores que ambicionam se valer do conceito de smart city para o alcance de uma 

condição urbana mais sustentável. Vale ressaltar que explorar o conceito de 

sustentabilidade como um valor fundamental do planejamento e gestão urbanos é mais do 

que um compromisso local e uma importante estratégia de desenvolvimento urbano, como 

apresentado no tópico a seguir. 

 

2. Revisão 

 
O alcance de meios urbanos sustentáveis é o principal desafio do planejamento e gestão 

das cidades no século XXI. Entre as décadas finais do século XX e o início do novo 

milênio, muito se discutiu com relação aos padrões de desenvolvimento das nações 

capitalistas, especialmente no que tange à forma como exploram seus recursos naturais e 

poluem o meio ambiente através de uma cultura de se habitar, produzir e consumir nas 

cidades. 

Há um extenso histórico da evolução do conceito de desenvolvimento sustentável, 

passando pela criação do clube de Roma (1968), pela Conferência de Estocolmo sobre 

Ambiente Humano das Nações Unidas (1972), evoluindo a partir da publicação do 

Relatório Brundtland (1987) até a paradigmática conferência das Nações Unidas sobre 

Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92). Mais recentemente, a 21ª Conferência do Clima 

(COP 21), realizada em Paris, em 2015, resultou num acordo de diminuição na emissão de 

gases de efeito estufa que se articulam, em diferentes medidas, às estratégias responsivas 

quanto às mudanças climáticas.  

A mudança de paradigma instituída pelo Relatório Brundtland quanto à tematização do 

desenvolvimento sustentável foi identificar o meio urbano como um dos principais campos 

de ação (UNITED NATIONS, 1987) em prol de uma melhoria dos cenários futuros quanto 

à mitigação dos impactos ambientais e a possível regeneração do meio ambiente. A partir 

dessa pontuação, como menciona Oberoi (2004), o debate acerca do planejamento urbano 
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passa a se centrar em como usar sistemas e ferramentas de planejamento para promover um 

desenvolvimento urbano mais próximo dos ideais de sustentabilidade.  

Evidentemente, essa medida repercutiu em diferentes abordagens de um urbanismo 

sustentável que se sucederam ao longo das últimas décadas. No entanto, nos últimos anos, 

os acordos internacionais e os riscos climáticos que se fazem iminentes acrescentam 

variáveis e exigem medidas responsivas cada vez mais sofisticadas. Para Thomson & 

Newman (2016, p. 1-5), na introdução do conceito de urbanismo verde, três horizontes de 

ação já devem ser pensados para o meio urbano: a) o design verde, que busca melhorar o 

desenvolvimento convencional; b) o desenvolvimento sustentável, classicamente 

compreendido como um passo em direção ao que se chama de impacto zero, ou seja, uma 

compensação completa de todo o carbono incorporado e operacional e, por fim; c) o 

urbanismo regenerativo, que pode ser compreendido como uma ação de reparo da biosfera.  

Independentemente das nomenclaturas a que se possa valer para designar o que se 

compreende como urbanismo sustentável, o que Thomson & Newman (2016) levam a 

refletir é sobre o caráter cada vez mais complexo, multiescalar e transdisciplinar 

(THOMSON, 2016) de uma atuação urbana comprometida com o desenvolvimento 

sustentável e as reduções dos impactos ocasionados pelas mudanças climáticas.  

No estado da arte internacional sobre o tema do urbanismo regenerativo, já se discute, 

há muito, sobre os meios de operacionalização de um planejamento urbano sustentável e 

sobre a necessidade de trabalhar essa aplicabilidade mediante novas ferramentas que 

permitam a interoperabilidade dos vários profissionais envolvidos no diagnóstico e 

proposição urbana nesse novo contexto. Para Gerber & López (2014) há aspectos 

fundamentais postos a um planejamento orientado pela visão de urbanismo regenerativo, 

como: desenvolver sistemas habilitadores à tomada de decisão, baseados nos múltiplos 

agentes que permitam o reconhecimento do contexto, bem como trabalhar plataformas 

fomentadoras de processos de simulação e que possam agregar dados de intensidade 

diferenciada. Essas demandas surgem de uma especificidade que emerge dos 

compromissos e metas estabelecidos nas convenções e acordos internacionais: as tomadas 

de decisão no planejamento urbano devem responder satisfatoriamente aos indicadores de 

sustentabilidade.  

Essa demanda não só retira o processo de planejamento urbano de uma condição de 

linearidade – outrora composta das etapas de coleta, sistematização, diagnóstico, 

proposição e operacionalização –, como intercala dentre as ações tradicionais a 

necessidade constante de aferir os contextos e as decisões através dos processos de 

simulação. A simulação é um prognóstico preliminar que permite avaliar as decisões de 

planejamento antes de sua implantação prática, de modo a certificar se os indicadores – e 

portanto os objetivos e metas – estão sendo atingidos e possibilitando a revisão das 

propostas em direção a uma melhoria, se essa é uma condição que se faz necessária.  

Segundo Gerber & López (2014, p.154), todo esse contexto exposto faz com que os 

métodos e as ferramentas utilizadas tradicionalmente no planejamento urbano não sejam 

suficientes à tomada de decisão em uma condição de atuação urbana complexa. A 

multidisciplinaridade, a estrutura, os temas e as variáveis diversas do ecossistema urbano 

levam a processos que devem se valer do urbanismo paramétrico (GERBER & LÓPEZ, 

2014, p.154). É nesse ponto que o conceito de smart city não só se aproxima, mas se torna 

determinante à abordagem e operacionalização do urbanismo sustentável, especialmente na 

linha mais atual da regeneração da biosfera nos meios urbanos.  
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Para Rashed & Mahmoud (2017) a adoção de soluções inteligentes nas novas cidades 

podem ter um papel significativo não só no alcance do impacto zero nos meios urbanos, 

mas também na constituição de uma condição regenerativa. O design regenerativo tem um 

melhor desempenho com o auxílio de tecnologia inteligente, especialmente em temas 

como: uso eficiente de energias renováveis, gestão de resíduos e do uso do solo (RASHED 

& MAHMOUD, 2017).  

Quando se aborda a adoção do conceito de smart city – portanto, das tecnologias de 

informação no sensoriamento e proposição urbanos – em associação a um intento de 

urbanismo sustentável –, o que se visa é um expressivo auxílio aos planejadores em 

abordarem, com propriedade, as complexidades e pressões sobre os vários sistemas 

urbanos. No entanto, esse é um percurso a ser trilhado a longo prazo: constituir a cidade 

inteligente significa se preparar para todas as revoluções que esse conceito traz à leitura e à 

automatização dos meios urbanos (RASHED & MAHMOUD, 2017, p.6). Entendendo a 

complexidade do tema e todas as variáveis nele envolvidas, este artigo avança, 

especificamente, nas dimensões da adoção do conceito de smart city orientado ao ideal de 

sustentabilidade nessa perspectiva mais avançada de regeneração, como detalhado nos 

tópicos seguintes.  

 

3. Procedimentos metodológicos 

 

O presente artigo integra um escopo de pesquisa mais amplo que visa a desenvolver um 

método de aplicação do conceito de smart city na lógica de reversão dos impactos 

relacionados às mudanças climáticas. Para tanto, tem-se adotado como referencial analítico 

e propositivo, o conceito de urbanismo regenerativo que, tal qual mencionado no tópico 

anterior, conforma as estratégias de ação no meio urbano promotoras de reparação da 

biosfera, entendendo ser este um importante passo para a consecução da resiliência urbana.  

Diante desse cenário, buscou-se investigar o quão presente a temática das smart cities já 

se apresentava no debate do urbanismo regenerativo na contemporaneidade. Para tanto, 

efetuou-se uma revisão sistemática mediante a pesquisa, em duas plataformas indexadoras 

-  Google Acadêmico e SciELO -, das seguintes terminologias: “urbanismo regenerativo” e 

“regenerative urbanism”.  

 A terminologia “urbanismo regenerativo” trouxe como retorno de pesquisa 

trabalhos publicados em língua portuguesa e espanhola. Contudo, há pouca permeabilidade 

do conceito em trabalhos luso-brasileiros e africanos – dos onze artigos selecionados nessa 

busca, somente dois estão em português. Aplicando-se a terminologia “regenerative 

urbanism”, são retornados 44 resultados em língua inglesa, promovendo uma maior 

permeabilidade do conceito.  

 De antemão, chama atenção o caráter recente do tema nos trabalhos retornados a 

partir da revisão sistemática. No caso da busca em espanhol e português, dos onze 

trabalhos encontrados, oito foram publicados a partir de 2018, o que se aproxima a 80% de 

todo o material produzido nesses idiomas. Em inglês, dos 44 artigos encontrados, 37 foram 

publicados a partir de 2015 – um marco de atualização dos dados científicos – o que se 

aproxima de 90% de todo o material publicado.  
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 Essas informações permitem depreender que o urbanismo regenerativo está na 

ordem dos temas atuais de pesquisa sobre estudo e proposição para os meios urbanos. No 

entanto, restava responder, o quão avançada estava a associação do urbanismo regenerativo 

ao diálogo com a aplicação de métodos e estratégias de informatização próprias das smart 

cities.   

Para responder a essa questão, foi efetuada uma leitura atenta de todo o material 

levantado pela equipe de pesquisa, resenhando-se os trabalhos que de algum modo 

mencionavam o conceito de smart city nessa temática maior do urbanismo regenerativo. 

Os resultados apresentam o seguinte cenário: nenhum dos trabalhos científicos publicados 

em língua portuguesa e espanhola desenvolve a associação entre esses dois conceitos. Já 

nos resultados retornados em língua inglesa, dos 44 trabalhos científicos levantados na 

revisão sistemática, somente três fazem alguma menção ao conceito de smart city, ou a 

processos de informatização do meio urbano que se façam pertinentes ao alcance da 

sustentabilidade urbana. São eles: Gerber & Lopez (2014), que discutem a 

interoperabilidade e a necessidade de parametrização dos processos de análise e proposição 

urbana sob a égide do urbanismo regenerativo;  Rashed & Mahmoud (2017), que discutem 

especificamente a adoção de soluções inteligentes nos planos de melhoria da resiliência 

urbana e Solder et al. (2016), que abordam a informatização no apoio à consecução de 

paisagens produtivas nas cidades do Golfo, no Oriente Médio.  

É fato que tanto o urbanismo regenerativo, em uma delimitação mais específica do 

grande campo da sustentabilidade urbana, quanto a temática das smart cities, já são 

campos autonomamente avançados. Contudo, o que se percebe é que pesquisas que 

interconectem esses dois temas e que se proponham a responder o que é necessário extrair 

e compatibilizar de cada uma dessas temáticas, ainda são incipientes.  

Sendo assim, os resultados apresentados neste artigo se mostram exploratórios e se 

estruturam a partir de dois procedimentos específicos de sistematização dos dados 

levantados a partir dessa revisão de literatura. O primeiro procedimento foi identificar os 

conceitos que são recorrentes e cujo domínio se mostra imprescindível à aplicação de 

ações de smart cities no intento de regeneração urbana. O segundo procedimento adotado 

foi elencar as estratégias mencionadas nos trabalhos selecionados que auxiliam a iniciar 

um processo de planejamento com vias a qualificar as cidades tanto como inteligentes, 

quanto como sustentáveis.  

Essa revisão conceitual e as estratégias destacadas são apresentadas no tópico a seguir. 

Mais além, promove-se uma discussão teórica com o objetivo de tanto endossar a 

importância da aplicação dessas práticas, como também chamar a atenção para fragilidades 

que lhes são inerentes, quando o processo de aplicação de um modelo de smart city 

sustentável não ocorre de forma reflexiva.  

 

4. Aplicação/resultados 

 

4.1 Conceitos essenciais à orientação de um projeto de smart city a um ideal de 

sustentabilidade 

 
Para Rashed & Mahmoud (2017, p.6), o conceito central para a aplicação de um projeto 

de smart city orientado a um intento de urbanismo regenerativo é o de metabolismo 
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urbano. Segundo Broto et al. (2012), o metabolismo urbano está intimamente relacionado à 

ecologia urbana e aos variados processos de intercâmbio que geram o ambiente da cidade.  

Essa definição de Broto et al. (2012, p. 851) leva a alguns desdobramentos para a 

tematização das cidades, como as entender enquanto ecossistema, compreender 

apropriadamente os fluxos de material e energia que se desenvolvem no meio urbano, 

assim como as relações econômico-materiais que se sediam tanto nas cidades, como entre 

estas e o meio rural. Nesse sentido, o metabolismo urbano diz respeito aos processos de 

troca nos quais as cidades transformam recursos primários em ambiente construído, 

biomassa humana e resíduos (BROTO et al., 2012, p.851).  

É diante desses vários campos incidentes na noção de metabolismo urbano, que Rashed 

& Mahmoud (2017, p.6) destacam seis dimensões cruciais sobre as quais um projeto de 

smart city aliado a um ideal de sustentabilidade deve se estruturar, são elas: pessoas, 

negócios, transporte, comunicação, água e energia. Quando esses sistemas são pensados de 

maneira integrada e em sinergia, há uma alta probabilidade em se atingir desempenhos 

ótimos e eficientes quanto à sustentabilidade urbana (RASHED & MAHMOUD, 2017, 

p.6).  

Para compreender essa colocação de Rashed & Mahmoud (2017) é necessário avançar 

nos aspectos qualificadores do metabolismo urbano. Para tanto, recupera-se uma 

importante transição de paradigma pontuada por Broto et al. (2012) e Solder et al. (2016, 

p.110) na tematização de metabolismo urbano de uma cidade insustentável para uma 

cidade sustentável. A cidade insustentável é marcada por um metabolismo de lógica linear, 

ou seja, seus dejetos, resíduos e perdas, não são revertidos em insumos para novos fluxos e 

materiais. Já a cidade sustentável parte de um paradigma de metabolismo circular, que é 

próprio dos sistemas naturais. Nessas circunstâncias, os resíduos gerados são tomados 

como insumos. Um exemplo clássico dessa circularidade metabólica é o caso da boa gestão 

dos resíduos orgânicos, que quando reaproveitados através da compostagem podem ser 

úteis à fertilização do solo para novas produções agrícolas (SOLDER et al., 2016, p.111).  

Do mesmo modo que o metabolismo urbano deve ser essencialmente pensado em uma 

lógica circular em uma intencionalidade de sustentabilidade, um projeto de smart city 

atrelado a esse fim também deve pressupor pensar os seis campos de ação propostos por 

Rashed & Mahmoud (2017) – pessoas, negócios, transporte, comunicação, água e energia 

– tendo em vista sua qualificação para o fomento de um metabolismo circular em meio 

urbano. Nesse sentido, as tecnologias de informação agregadas a essas seis dimensões 

urbanas, devem orientar à criação de um ambiente urbano qualificado, engajado, eficiente 

e produtivo, definido por qualificadores: smart people, smart economy, smart mobility 

(envolvendo o transporte e a comunicação) e smart environment (englobando a água e a 

energia) (RASHED & MAHMOUD, 2017, p.7). Algumas práticas e alguns cuidados 

relacionados à operacionalidade desses conceitos são discutidos a seguir.   

 

4.2 Caminhos e cuidados para a operacionalização de um projeto de smart city 

sustentável 

 
A operacionalização de um projeto de smart city, segundo Cunha et al. (2016) consiste 

em quatro fases principais: a) a fase vertical, que envolve a aplicação de tecnologia aos 

serviços para melhorar a gestão; b) a fase horizontal, na qual se dá o desenvolvimento de 
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uma plataforma de gestão; c) a fase de conexão, que envolve a interação dos diversos 

serviços que passam a operar na plataforma e, por fim; d) a fase derradeira, chamada de 

“inteligente”, na qual a cidade é gerenciada de modo integrado em tempo real.  

Um projeto de implantação de smart city se desenvolve gradativamente por essas 

etapas, no entanto, é na quarta e última fase que se tem o maior potencial de inter-

relacionar, interar e interconectar as seis dimensões mencionadas por Rashed & Mahmoud 

(2017) através da aplicação do que se compreende como Internet das Coisas (Internet of 

Things – IoT), ou, mais recentemente, da Internet de Tudo (Internet of Everything – IoE). 

A internet das coisas é uma rede que relaciona todos os objetos físicos cotidianos, que são 

providos de tecnologia de informação de modo a coletar e transmitir dados sobre seus usos, 

além de tecerem comunicações entre si. A diferença tênue entre IoT e IoE é que, enquanto 

a primeira tem por ênfase a comunicação entre objetos, a última confere coesão a todos 

esses sistemas através de inteligência (RASHED & MAHMOUD, 2017, p.7).  

A principal importância da aplicação da Internet das Coisas e Internet de Tudo em um 

projeto de smart city orientado à perspectiva de sustentabilidade, é que sua 

operacionalização nas seis dimensões elencadas por Rashed & Mahmoud (2017), através 

da aplicação de sensores e sistemas, permite a captura de todo o tipo de dados e ainda 

provê informação crítica sobre as atividades urbanas e sua operação. Com isso se tem um 

amplo mapeamento dos fluxos e materiais no espaço que permite o diagnóstico da 

condição do metabolismo urbano e a consequente tomada de decisão em direção a uma 

proposta de metabolismo circular.  

Alguns exemplos da aplicação da IoT e IoE para esse fim são fornecidos por Rashed & 

Mahmoud (2017, p.7), como: a implantação de medidores digitais inteligentes, que 

registram o uso de água e energia em tempo real, bem como sensores que possibilitam 

monitorar a disponibilidade de vagas em estacionamentos nas cidades, o tráfego e fluxo de 

pedestres e automóveis, de modo a otimizar rotas de deslocamento e reduzir a emissão de 

gases poluentes.  

Ter em vista o ideal de metabolismo circular e a perspectiva mais ampla de 

sustentabilidade urbana é um fator essencial para avaliar as soluções inteligentes aplicadas 

ao espaço urbano, visto que muitas delas podem surtir efeitos reversos. Lemos (2013, p.49) 

é um dos autores que argumentam que a tecnologia é uma importante ferramenta de 

suporte à tomada de decisão, mas, como já se mencionou na introdução deste artigo, ela 

deve favorecer, e não inibir, soluções inteligentes. Não é porque a tecnologia é aplicada 

que essencialmente se desdobrará em uma solução inteligente voltada a um meio urbano 

sustentável e humanizado. O sensores de monitoramento de vagas mencionados por 

Rashed & Mahmoud (2017), poderiam se enquadrar no caso já mencionado dos aplicativos 

de deslocamento: muitas vezes são soluções tecnológicas que acabam por facilitar o uso de 

transporte individual, ao invés de incentivar meios alternativos, como o deslocamento a pé 

ou por bicicleta (LEMOS, 2013, p.49), muito mais articulados, por sua vez, à perspectiva 

de melhoria do metabolismo urbano.  

A sustentabilidade qualifica o quão inteligentes são as soluções tecnológicas aplicadas 

ao meio urbano, de modo que se pontue a diferença entre uma cidade digital e uma smart 

city, definida por Lemos (2013, p.48) como aquela que não só envolve a digitalização e 

informatização do meio urbano, mas é sensível a este. Para Urssi (2017, p.49), a smart city 

deve ser identificada por quatro principais componentes, dentre os quais se destacam: o 

controle de dados em tempo real, a aquisição contínua de informações dos fluxos urbanos, 
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a capacidade de avaliar o desempenho de todos os subsistemas que atuam na cidade, assim 

como a capacidade de agir para os controlar e os melhorar (URSSI, 2017, p.49).  

Assim como a condição de melhoria do desempenho do metabolismo urbano é 

intrínseca à cidade inteligente, o que a colocação de Urssi (2017) traz é o desafio para 

análise de uma diversidade e quantidade de dados passíveis de coleta e estruturação. É 

nesse ponto que se faz relevante o papel da programação e inteligência artificial na 

identificação de tendências e padrões dentre a quantidade massiva de dados.  

Nesse último quesito, estão as mais fundamentais revoluções tecnológicas associadas ao 

planejamento urbano, que envolvem até repensar a formação e o cabedal de saberes dos 

profissionais atuantes na área. Ainda que, conforme pontuado por Rashed & Mahmoud 

(2017), esse caráter revolucionário exija preparação e investimento, tem-se por ganho a 

melhor compreensão e controle da cidade e de suas operações e desenvolvimento, 

permitindo intervenções mais assertivas na tomada de decisão. 

É preciso mencionar que toda essa estrutura informacional e tecnológica requer uma 

infraestrutura básica que pode ser onerosa em certos casos. Cabe aos gestores apoiar a 

integração de soluções inteligentes nos processos de gestão das cidades, encorajando os 

cidadãos a se informarem e se engajarem a essas tecnologias em suas vidas cotidianas 

(RASHED & MAHMOUD, 2017, p.8).  

O processo de condução de um meio urbano a uma condição inteligente não precisa ser 

um plano implantado de uma única vez. Há soluções que podem ser facilmente aplicáveis 

como a gestão do trânsito através da coleta de dados em tempo real, o mapeamento em 

GIS, o ajuste automático de semáforos e sua orientação à presença do pedestre, oferta de 

serviços de bicicletas compartilhadas aliados ao georreferenciamento em aplicativos de 

localização. Como atentado por Rashed & Mahmoud (2017, p.8), todas essas ações 

contribuem significativamente para a redução na emissão de CO2 e também trazem 

impactos positivos para a qualidade de vida e saúde das pessoas.  

Já no campo das melhorias relacionadas à transição de um metabolismo linear para um 

metabolismo circular nas cidades, é possível destacar, entre tantos aspectos: o 

monitoramento do uso da água e energia e sua gestão eficiente através de soluções 

inteligentes, incluindo a aplicação da tecnologia smart grid: redes elétricas inteligentes que 

incluem uma extensa variedade de parâmetros operacionais e de medição energética com 

suporte de aparelhos inteligentes. A tecnologia smart grid pode ainda se somar à provisão 

energética através de recursos renováveis, também proporcionando o controle e melhoria 

da eficiência dos sistemas de geração, distribuição e consumo, com ajustes e balanços 

automatizados. Segundo Rashed & Mahmoud (2017, p.10), essas ações fazem com que a 

energia seja utilizada exatamente onde é necessária. 

A forma como o tema das smart cities se incorpora a uma discussão mais ampla de 

urbanismo regenerativo, traz horizontes de aplicabilidade interessantes aos gestores 

urbanos, contudo, ao se tomar o referencial ideal do que seria uma cidade inteligente e 

sustentável, conforme pontuado ao início deste artigo, vislumbram-se muitas lacunas tanto 

de entendimento, quanto de operacionalização da smart city, que cabem ser trabalhadas na 

perspectiva dos meios urbanos na Era Informacional.  

O que se observa, a noção de smart city ainda é discutida, no campo da sustentabilidade 

urbana, de forma muito restrita à materialidade da cidade tecnológica, ou seja, no curso de 

como as tecnologias de informação e comunicação podem ser aplicadas para mitigar os 
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efeitos antrópicos que suscitam as mudanças climáticas, ainda de modo muito pautado na 

eficiência dos sistemas urbanos e não no processo de revisão dos seus padrões de operação.  

Avançar nesse segundo tema, algo que se mostraria essencial à transição de um 

metabolismo linear à condição de um metabolismo circular, é um desafio que envolve 

explorar a imaterialidade do conceito de smart city, que jaz naquilo que se qualifica como 

“inteligente” em sentido mais amplo, e não necessariamente tecnológico. É interessante 

compreender que em Rashed & Mahmoud (2017), as “pessoas” e a sua qualificação como 

‘smart people” compõem o primeiro pilar do que seria um projeto de cidade inteligente 

orientada a um metabolismo circular. As mesmas autoras ainda preconizam a relação de 

smart city com processos de melhoria na qualidade de vida urbana. No entanto, quando 

esses ideais se canalizam às estratégias de ação, o que se observa é a tematização do 

qualificador “smart” a uma dimensão, por vezes, utilitarista, e em outros casos mais 

centrada na esfera do controle.    

O protagonismo das pessoas no processo de reversão dos sistemas urbanos a uma 

condição de metabolismo circular ainda é pouco incentivado na perspectiva dos trabalhos 

que nomeadamente se propõem a relacionar o conceito de smart city ao urbanismo 

regenerativo. Tal protagonismo, estimulado na inversão de uma lógica de inteligência 

urbana transitada de uma abordagem top-down para bottom-up, só se torna possível tanto 

quando se adentra nas subjetividades do que qualifica a sustentabilidade, como também na 

imaterialidade do que caracteriza um meio urbano inteligente. Nessa segunda dimensão, 

cabe mencionar que há processos de “inteligência urbana” não desvelados pela designação 

smart city em outros trabalhos que compuseram o processo de revisão de literatura.  

A ideia de smart city não precisa se dar somente na esfera de controle e gestão 

otimizada dos recursos urbanos, mas deve se centrar especialmente na inovação. Newman 

(2016, p.148), por exemplo, é categórico ao afirmar que o desenvolvimento urbano com 

enfoque na sustentabilidade deve envolver a criação de áreas inovadoras na cidade, que 

polos vibrantes de atração de atividades, pessoas e dinâmicas urbanas diversificadas. Criar 

meios urbanos dotados, em sua forma e uso do solo, de complexidade e coesão social – 

predicados que inclusive figuram entre temas centrais de sistemas de certificação urbana 

orientados à sustentabilidade – são fatores imprescindíveis para que se efetive uma cultura 

de se habitar a cidade inteligente. Essa profusão de trocas é o que estimula, por exemplo, a 

efetivação de uma economia circular, de ações autônomas de compartilhamento, de criação 

de uma indústria e comércio verdes, para mencionar algumas ações que podem emergir de 

cidadãos inteligentes e que atuam direta e expressivamente na constituição de um 

metabolismo circular.  

 

5. Considerações finais 

 

Como visto nos resultados do processo de revisão sistemática acerca da associação do 

urbanismo regenerativo, como vertente da sustentabilidade urbana, com o conceito de 

smart city, são poucas, ainda, as pesquisas que desenvolvem essas temáticas de forma 

conjunta. Dentre as possíveis implicações desse cenário estão as incertezas com relação a 

quais métodos ou soluções inteligentes aplicar no intento de tornar um meio urbano mais 

sustentável. Conforme visto na discussão promovida neste artigo, algumas soluções 

inteligentes podem ter um papel antagônico no projeto de sustentabilidade urbana e essas 
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são algumas das questões que justificam um aprofundamento nas interfaces e associações 

profícuas entre esses dois campos do urbanismo. Porém, o que se observou, com maior 

efeito, é que ainda se tem uma compreensão de smart city como uma cidade tecnológica, o 

que caracteriza uma das dimensões de um meio urbano vibrante e inteligente. 

O urbanismo sustentável, em todas as suas vertentes, pode se ver intimamente associado 

ao ideal de smart cities, que o corrobora e o fortalece. No entanto, o binômio cidade 

inteligente sustentável deve comportar tanto os aspectos materiais e mais utilitaristas do 

que se compreende como smart city, como também suas dimensões imateriais e que 

tangenciam processos de inovação urbana mais amplos.  

A cidade sustentável e a cidade inteligente, quando associadas, ambas intencionam o 

desenvolvimento de um metabolismo circular, como também igualmente partem de uma 

visão de sistemas interconectados. Outro ponto que une o planejamento urbano orientado à 

sustentabilidade a um projeto de smart city é que ambos se caracterizam por conformarem 

práticas adaptativas, baseadas em sistemas, conduzidas por valores, dentre os quais a vida, 

a resiliência e a melhoria contínua (RASHED & MAHMOUD, 2017, p.8). Mas o que se 

infere da discussão promovida neste artigo é que transitar da adaptação à transformação 

dos sistemas urbanos de modo a preconizar o metabolismo circular, é uma dimensão que 

envolve trabalhar a imaterialidade dos meios urbanos inteligentes e os pensar de modo a 

estimular o protagonismo cidadão. Nesse sentido, um caminho interessante para 

investigações futuras deve se centrar tanto nas ferramentas de informatização do meio 

urbano que permitam trabalhar a participação, a simulação e a gestão como processos de 

análise e proposição urbana em prol da sustentabilidade, quanto nas estratégias de 

conformação do desenho urbano que permitam desenvolver contextos de vivência mais 

complexos, inovadores, criativos e que atuem na coesão social.  

As discussões promovidas neste artigo auxiliam planejadores e gestores a compreender 

se o caminho que têm escolhido trilhar se dá na direção de uma simples digitalização do 

meio urbano, ou à efetivação de uma smart city plena, nas suas esferas materiais e 

imateriais. Nesse sentido, grande importância tem recuperar as bases conceituais do que 

forma uma cidade inteligente e compreender que, sem o diagnóstico do metabolismo 

urbano e sem um projeto qualificador e de engajamento do cidadão, das atividades 

exercidas no meio urbano, da diversificação e otimização dos meios de mobilidade e da 

gestão eficiente da água e energia em direção a um metabolismo circular, o conceito de 

smart city se enfraquece em sua dimensão mais fundamental: melhorar a qualidade de vida 

urbana, e como consequência, aprimorar os níveis de sustentabilidade.  
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Resumo
O mobiliário é característico da civilização humana e vem sendo utilizado há mais de 15.000 anos,
possuindo características distintas conforme o uso. A insustentabilidade global trouxe consigo os
refugiados: políticos, de guerras e de catástrofes ambientais, gerando a necessidade de locais
específicos para o abrigo desta população. São estruturas provisórias dotadas de mobiliários,
distintos dos outros tipos de mobiliários. Estando sujeitos à condições ambientais e de uso intenso,
os materiais usados devem ser leves, de fácil montagem, com baixo impacto ambiental e baixo
custo. Este artigo contribui para a sistematização de informações a serem disponibilizadas em uma
plataforma denominada Infrashelter, voltada à catalogação de estruturas para acampamentos
planejados e particularmente, dos mobiliários e materiais utilizados nestas estruturas. Como
resultado parcial da pesquisa, propõe-se a estrutura de catalogação que permita a identificação dos
mobiliários presentes nestas, seus materiais constituintes e principais características que possam ser
utilizadas como referências de projetos.

Palavras-chave: Materiais; Mobiliário para Acampamentos Planejados; Sustentabilidade
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Abstract

Furniture is characteristic of human civilization and has been used more than 15,000 years ago,
having different characteristics depending on use. Global unsustainability brought refugees:
politicians, wars and environmental catastrophes, creating a need for specific places to shelter this
population. They are provisional structures with furniture, distinct from other types of furniture.
Being subject to environmental conditions and intense use, the materials used must be light, easy to
assemble, using materials with low environmental impact and low cost, among other
characteristics. This paper contributes to the systematization of information to be made available
on a platform called Infrashelter, aimed at cataloging structures for planned camps, and
particularly, the furniture and materials used in these structures. As a partial result of the research
a cataloging structure is proposed, which allows the identification of the furniture present in them,
their constituent materials and main characteristics that can be used as project references.

Keywords: Materials; furniture for planned camps; Sustainability

1. Introdução

A ocorrência de crises humanitárias, seja ela por consequência de desastres naturais
e/ou por influência humana, ou de emergências humanitárias complexas, traz a necessidade
do estabelecimento de planos emergenciais, que visam urgente restauração, estabelecendo
acampamentos provisórios de forma rápida, para abrigar e abastecer as populações
afetadas. Segundo Carbonari (2021), essas ocorrências evidenciam a necessidade do
desenvolvimento de estudos referentes ao planejamento e projeto de abrigos temporários
para a população desabrigada, com o objetivo de preparar profissionais para atuarem na
resposta humanitária.

Em conjunto a isso, conforme a Sphere Association (2018), uma resposta humanitária
eficaz deve fazer uma avaliação cuidadosa do risco ambiental em conjunto a outras
análises mais amplas e a uma análise situacional. Além disso, deve visar minimizar o
impacto ambiental e considerar como as questões de aquisição, transporte, escolha de
materiais, o terreno e o uso de recursos naturais, podem proteger ou degradar ainda mais o
meio ambiente. Portanto, é indispensável inserir as questões de sustentabilidade no
processo de planejamento e projeto de abrigos.

Como foco do artigo, os mobiliários para arquitetura emergencial são de extrema
importância para o funcionamento do abrigo, como utilização e apropriação do espaço.
Entretanto, existe uma dificuldade das escolhas dos materiais pelos projetistas, e atrelado
às questões de sustentabilidade, se faz necessário o estabelecimento de referenciais, de
fácil acesso e inserção de novas informações, como apoio à decisão em projetos de
arquitetura emergencial.

O presente artigo abordará a sistematização de informações a serem utilizadas na
catalogação de mobiliários e materiais que compõem os acampamentos planejados. O
resultado será disponibilizado no site da Materioteca Sustentável
(https://materioteca.paginas.ufsc.br/), e futuramente entrará na plataforma denominada
Infrashelter, voltada à catalogação de estruturas para acampamentos planejados, e nesse
caso, particularmente dos mobiliários e materiais que compõem as estruturas. Como
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resultado parcial, propõe-se a estrutura de catalogação que permita a identificação dos
mobiliários presentes nestas, seus materiais constituintes e principais características que
possam ser utilizadas como referências de projetos. Ainda, apresentou-se a proposta da
utilização de um método para a avaliação dos materiais dos mobiliários para
acampamentos planejados, visando as questões econômicas, sociais e ambientais.
Apresentou-se uma lista preliminar de acampamentos planejados internacionais e
nacionais, e realizou-se uma análise de alguns espaços, como demonstração da estrutura de
catalogação, para um dos casos selecionados, o acampamento de Zaatari. Por fim,
apresentou-se ainda uma proposição de catalogação dos mobiliários e seus materiais
relacionados aos dados associados ao acampamento, a serem utilizados na futura
Plataforma Infrashelter, contribuindo para o estabelecimento de referenciais.

2. Métodos, etapas e técnicas

Este artigo apresenta parte de uma pesquisa em desenvolvimento sobre o estudo de
materiais e sustentabilidade, com foco em mobiliários para acampamentos planejados, que
apresenta as seguintes etapas vistas na figura 1, estando situado na terceira etapa.

Figura 1 - Principais etapas da pesquisa. Fonte: elaborado pelos autores

Propõe-se neste artigo, a classificação de mobiliários para acampamentos planejados, e
para esse objetivo, realizou-se uma revisão bibliográfica. Com base nesta, abordou-se os
conceitos da definição das etapas na provisão de abrigo e habitação para cenários de
emergência, conceituou-se as características dos mobiliários para arquitetura emergencial,
apresentou-se a classificação dos mobiliários conforme seu uso de Ferroli et al. (2019), e a
classificação dos materiais de Ferroli et al. (2017), para facilitar o processo de seleção.

Como resultados parciais desta pesquisa em desenvolvimento, realizou-se uma análise
de mobiliários necessários em uma arquitetura de caráter emergencial, com base na
estrutura de indicadores estabelecida por Carbonari (2021). Apresentou-se a proposta da
inserção do método ESA-mod apresentado por Librelotto et al. (2012), para avaliação dos
materiais, levando em consideração os critérios econômicos, sociais e ambientais. Além
disso, realizou-se a seleção de acampamentos planejados, brasileiros e internacionais.
Como critério, estabeleceu-se uma linha temporal de 2010-2021. Demonstrou-se a
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aplicação da proposta de catalogação dos mobiliários para acampamentos planejados,
nesse momento de forma mais exploratória, pois embora optado por um método de
classificação dos materiais, a identificação aprofundada será realizada em uma etapa
posterior, como visto na figura 1. Para essa aplicação da proposta, utilizou-se um dos casos
selecionados anteriormente, o acampamento de Zaatari, na Jordânia. Por fim, apresentou-se
uma proposição de catalogação dos mobiliários e seus materiais relacionados aos dados
associados ao acampamento, a serem inseridos na futura Plataforma Infrashelter.

3. Referencial Teórico

3.1 Conceitos sobre acampamentos planejados

Quarantelli (1991) apresenta a definição de quatro tipologias que consideram
diferenciações entre abrigos e habitações para cenários de emergência, sendo elas: abrigos
emergenciais, abrigos temporários, habitação temporária e habitação permanente. Os
abrigos emergenciais possuem curta duração, horas ou até dias, necessitando de pouca
infraestrutura e serviços. Por conta de sua curta duração, as condições aceitas nem sempre
são as ideais, geralmente usando ambientes como igrejas, escolas ou estádios. Os abrigos
temporários, possuem duração de dias a meses, envolvendo a necessidade de mais
infraestrutura e serviços. Nos abrigos, não há a tentativa de restabelecer a rotina do lugar,
sendo o objetivo principal o retorno dos desabrigados a suas respectivas residências. Já as
habitações se caracterizam por apresentar a retomada da rotina e das atividades diárias. A
habitação temporária geralmente se estende por meses a anos. E por fim, a habitação
permanente, referindo-se ao retorno dos desabrigados para suas casas reconstruídas ou
reparadas, ou em reassentamentos.

Conforme Corsellis e Vitale (2005) os abrigos transitórios (transitional settlement) se
classificam em seis tipos, divididos em duas soluções: dispersas e agrupadas. Entre as
soluções agrupadas estão os acampamentos planejados, caracterizando-se pela escolha de
um local que apresenta a infraestrutura e os serviços necessários.

Com base na conceituação dos tipos de abrigos, é possível entender que a classificação
vai dizer muito sobre as características dos mesmos. Nota-se que a maioria dos abrigos,
emergenciais e temporários, surgem da necessidade urgente de restauração, estabelecendo
acampamentos provisórios para abrigar e abastecer as populações afetadas. Segundo
Moreno-Sierra et al. (2020), na maioria desses abrigos, é fornecida por organizações
internacionais tendas provisórias de tecido, estruturas leves pré-fabricadas, que são
erguidas em um curto espaço de tempo, e geralmente projetadas para não durar. É
importante considerar que muitos abrigos temporários extrapolam o seu tempo de duração
previsto, e a ausência de um planejamento pode prejudicar a permanência dos usuários.

Trazendo para o foco principal do artigo, percebe-se uma ausência de planejamento do
mobiliário nesses abrigos, esse sendo um elemento de extrema importância, não só em
consideração ao conforto e usabilidade, mas também possibilitando uma função importante
de apropriação do espaço.
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3.2 Mobiliários e equipamentos em arquitetura emergencial e acampamentos
planejados

Os mobiliários para arquitetura emergencial possuem características distintas dos outros
tipos de mobiliários. Monteiro (2017) faz uma comparação entre o design do mercado e o
design social, onde o objetivo do design para o mercado é criar produtos que tenham como
foco a sua venda e promoção, já o design social tem o objetivo primordial de satisfazer as
necessidades humanas. Essa distinção traz como principais diferenças a mobilidade e os
materiais empregados nesse tipo de mobiliário.

Segundo Feres (2014), no momento de projeto dos abrigos, os materiais a serem
utilizados, além de serem familiares, respeitando o aspecto cultural, devem ser coerentes
aos recursos disponíveis, e resistentes, com durabilidade conforme o tempo estimado de
uso dos abrigos. Face a isso, relaciona-se alguns desses fatores particulares dos abrigos em
acampamentos planejados, para os mobiliários que estarão neste espaço.

Portanto, conforme as condições em que os mobiliários estarão sujeitos, seleciona-se
algumas condicionantes a serem consideradas no momento do projeto, como a
composição dos materiais usados os quais devem ser leves, de fácil montagem, utilizando
materiais de baixo impacto ambiental, de baixo custo, com durabilidade conforme o reuso,
com ampla disponibilidade local, considerando os aspectos culturais dos usuários e a
flexibilidade do mobiliário, que poderá desempenhar diversos usos em um único objeto.
Além dos mobiliários, é importante considerar a necessidade de equipamentos para a
habitabilidade dos usuários nos acampamentos planejados. Estes podendo ser adquiridos
prontos, ou produzidos, possibilitando montagem e desmontagem no local.

3.3 Indicadores de implantação e projeto de acampamentos planejados

Considerando a necessidade do desenvolvimento de estudos referentes ao planejamento
e projeto de abrigos temporários, no Quadro 1 são apresentadas as estruturas hierárquicas
com os critérios e subcritérios, divididas em duas hierarquias: seleção do local e projeto de
acampamentos temporários planejados, de acordo com Carbonari (2021).

CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS DE IMPLANTAÇÃO DE ACAMPAMENTOS PLANEJADOS

Segurança Deve-se prever a segurança das pessoas e do acampamento temporário.

Infraestrutura Urbana
O local deve ter tratamento ou coleta de esgoto sanitário, coleta de lixo,
acesso a energia elétrica e abastecimento de água. Além disso, considerar
acesso aos sistemas de transporte.

Localização É necessário considerar o acesso a serviços básicos como educação, saúde, e
apoio a atividades de subsistência.

Características Físicas Deve-se considerar a área útil, os aspectos físicos do terreno e a possibilidade
da produção de subsistência.

Meio Ambiente O local deve oferecer conforto ambiental à população abrigada. Além disso,
evitar impactos negativos no ambiente, e preservar a vegetação do local.
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Acessibilidade
Deve-se verificar o acesso ao local, para pessoas e veículos. Além disso,
considerar rotas de emergência, e se atentar a acessibilidade universal dos
usuários.

Aspectos Econômicos É necessário verificar a disponibilidade econômica para o estabelecimento da
estrutura física do acampamento temporário.

CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS DE PROJETO DO ACAMPAMENTO PLANEJADO

Características físicas e
espaciais

Deve-se verificar a área mínima, assim como o leiaute do acampamento e das
unidades de moradia, e os fluxos de pedestres e veículos.

Instalações de apoio e
serviços

Se encontram entre as principais instalações de apoio e serviços: a recepção e
triagem, área administrativa, atendimento de saúde e psicossocial,
armazenagem e depósito de mercadorias, espaço educacional, área de
recreação, espaços comunitários e para abrigos de animais domésticos.

Infraestruturas básicas
Como infraestruturas básicas, devem ser oferecidos cozinhas, refeitórios,
espaço de recepção, estoque e pontos de distribuição de alimentos. Além
disso, latrinas, lavatórios, chuveiros e áreas de serviço.

Segurança e privacidade Deve-se garantir a segurança das pessoas e das estruturas do acampamento.

Saneamento básico Devem-se prever soluções de esgoto, fornecimento de energia, gerenciamento
dos resíduos sólidos, drenagem e abastecimento de água.

Acessos e acessibilidade
Deve-se planejar as ruas e caminhos que conectam as estruturas internas.
Além disso, considerar rotas de emergência, e se atentar à acessibilidade
universal dos usuários.

Adequação Cultural O abrigo deve considerar os padrões culturais e priorizar a utilização de
materiais e técnicas locais socialmente aceitáveis.

Meio ambiente
Deve-se considerar o conforto ambiental aos usuários, considerando também,
a adaptação às variações climáticas. Além disso, evitar impactos ambientais
negativos.

Quadro  1 -  Indicadores de implantação e projeto de acampamentos planejados. Fonte: elaborado
pelos autores com base em Carbonari (2021).

Baseando-se nesses critérios e subcritérios de Carbonari (2021), posteriormente serão
estabelecidos o catálogo dos mobiliários e equipamentos necessários para acampamentos
planejados e a sistematização de informações a serem utilizadas na futura Plataforma
Infrashelter.

3.4 Classificação dos mobiliários

Ferroli et al. (2019), apresenta uma classificação para os mobiliários, onde podem ser
identificados em quatro categorias, considerando principalmente os aspectos de uso.
Podendo ser:

(1) Mobiliário residencial, projetado para uso interno, com poucos usuários (em
geral núcleo familiar e convidados), com ambiente não agressivo e pouco sujeito
a intempéries.
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(2) Mobiliário condominial interno, projetado para uso interno, mas 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.

Visto as diferentes características dos mobiliários para arquitetura emergencial, em
relação aos outros tipos de mobiliários, a partir dessa classificação já existente, será
adicionado uma nova categoria específica para estas situações.

3.5 Classificação dos materiais

O estudo dos materiais é fundamental para o projetista. Segundo Calegari e Oliveira
(2014), “os materiais desempenham papel essencial no processo de concepção dos
produtos, pois concretizam as ideias, os conceitos e desenhos criados pelos designers.” Os
materiais presentes nos produtos trazem consigo percepções ao usuário. Para Dias (2009),
“[...] a experiência dos usuários tem papel preponderante nesse momento, uma vez que, ao
interagirem com o produto, estabelecem relações sensoriais (táteis, visuais, auditivas,
olfativas ou gustativas) que podem ser determinantes em sua concepção.”

Para Ashby e Johnson (2010) a materialidade concebe a personalidade de um produto,
pois um material possui particularidades percebidas ou associações que os adquire quando
utilizado no mesmo. Contudo, a cada dia que passa a ciência e a tecnologia avançam de
forma progressiva, ocasionando o surgimento de diversos novos materiais. Segundo
Callister (2000), os primeiros seres humanos tiveram acesso a um número limitado de
materiais, e com o tempo, foram descobrindo técnicas para a produção de novos materiais.
E com o surgimento de novos materiais, atrelaram-se novas questões, conforme exposto
por Dias (2009), “uma das dificuldades encontradas pelos designers e que, de certa forma,
interfere na comunicação dos produtos, é que está cada vez mais difícil classificar os
materiais em categorias simples e definitivas, em razão de sua diversidade e hibridez.”

Assim, percebendo-se a complexidade das classificações apresentadas por autores, para
a pesquisa optou-se pelo uso da classificação de Ferroli et al. (2017), que apresenta uma
listagem classificatória de materiais, com o objetivo de facilitar o processo de seleção.
Atualmente conta com 17 quadros, sendo apresentados no quadro ilustrado na figura 2.
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Figura 2 – Classificação de materiais. Fonte: Materioteca Sustentável (2021).

Esses quadros podem ser encontrados no site da Materioteca Sustentável
(https://materioteca.paginas.ufsc.br/), e apresentam ainda a classificação em grupos,
subgrupos e tipos, que serão utilizados na classificação dos materiais dos mobiliários
posteriormente.

4. Resultados parciais

4.1 Tipos de mobiliários e equipamentos para arquitetura emergencial

Baseando-se nos subcritérios e critérios de Carbonari (2021), apresentados no Quadro 1,
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determinou-se os mobiliários e equipamentos necessários para acampamentos planejados,
conforme o Quadro 2.

Mobiliários e equipamentos necessários para acampamentos planejados

Critérios de
Carbonari (2021)

Espaços Mobiliários e Equipamentos

Infraestrutura
Urbana

Coleta de lixo Contentores de lixo.

Energia Equipamento de captação de energia solar.

Água Reservatório.

Nos sistemas de
transporte urbano

próximos aos
acampamentos

Bancos, abrigos para embarque, tótens
informacionais, sistemas de iluminação (postes,
luminárias, e etc), sistemas de comunicação e
fornecimento de energia (por exemplo,
carregamento de celulares).

Acessibilidade Acesso ao local Rampas, guarda-corpo.

Características
físicas e espaciais Área das unidades de

moradia

Para salas:

Sofás, Racks e Estantes, Painéis de TV,
Poltronas, mesas de centro, puffs, aparadores,
prateleiras e nichos.

Para quartos:

Armários, baús, colchões, cômodas, mesas de
cabeceira, camas tradicionais (solteiro, casal,
beliches, treliches, quadriliches, sofás cama,
sapateiras, estantes, prateleiras, guarda-roupas,
penteadeiras.

Recepção e triagem Mesas, cadeiras, armários, luminárias.

Área administrativa Mesas, cadeiras, armários, arquivos, bancos,
sofás.

Psicossocial Mesas e cadeiras.

Cuidados com saúde Mesas cadeiras, biombos e macas fixas.
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Instalações de apoio
e serviços

Armazenagem e
depósito de
mercadorias

Estantes, armários, nichos.

Espaço educacional Mesas, quadros, cadeiras, televisor, computador.

Área de recreação Mobiliários urbanos, exemplos: bancos,
mobiliário de lazer etc.

Áreas comunitárias Mesas, cadeiras e aspectos culturais como
redários, espaços para fogueiras, comércio,etc.

Infraestruturas
básicas

Cozinha Mobiliário para pré-preparo de alimentos,
confecção das refeições e higienização dos
utensílios.

Refeitório Mesas, cadeiras e locais disponíveis para colocar
panelas com alimentos.

Recepção e estoque
de itens alimentícios

Estantes com prateleiras a 30 cm do piso e 10 cm
da parede, janelas e aberturas teladas.

Ponto de distribuição Estantes.

Lavatórios Mobiliário para utilizar como fraldário,
equipamentos sanitários.

Área de serviço Mobiliários de apoio aos equipamentos da área
de serviço, tanques.

Quadro  2 - Mobiliários e equipamentos necessários. Fonte: elaborado pelos autores.

4.2 Proposta de Classificação dos Mobiliários

Este tópico apresentará a proposta de um método para avaliação dos materiais presentes
nos mobiliários. No entanto, o primeiro passo será a classificação do mobiliário referente a
sua utilização. Observando a classificação dos mobiliários realizada por Ferroli et al.
(2017), percebe-se que não há uma categoria que se adeque às características dos
mobiliários presentes nos acampamentos planejados, assim, insere-se nessa classificação já
existente, uma nova categoria (Mobiliário para arquitetura emergencial) para estes casos
específicos, conforme demonstrado na figura 3.
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Mobiliário Residencial Preço de Aquisição

Mobiliário condominial
Interno

Quantidade de material
utilizado

Mobiliário condominial
Externo ➪

Tempo de fabricação
➪

Tabelas

Mobiliário Urbano Quantidade dos fornecedores
locais

Mobiliário para
arquitetura emergencial

Disponibilidade local

Método para
classificação do

mobiliário - adaptação
de

FERROLI, et al. (2019)

Durabilidade

Reciclabilidade

Biodegradabilidade

Emissão de CO²

Avaliação dos materiais do
mobiliário com base no
método ESA-MOD de

LIBRELOTTO, et al. (2012).

Figura 3 - Proposta de classificação e avaliação dos mobiliários. Fonte: elaborado pelos autores.

Após a classificação do tipo de mobiliário, referente ao seu uso, foram adotados
critérios para avaliação do material, com base em fatores econômicos, sociais e ambientais.
As questões adotadas para a classificação dos materiais foram originados do modelo
ESA-mod apresentado em Librelotto, et al (2012), adaptado de Librelotto (2005), e são
elas: Preço de Aquisição , Quantidade de material utilizado, Tempo de fabricação ,
Quantidade dos fornecedores locais , Disponibilidade local , Durabilidade, Reciclabilidade,
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Biodegradabilidade e Emissão de CO². Essas nove condicionantes adotadas, foram
selecionadas com base em sua utilização já existente para a avaliação dos materiais
realizados nas fichas de cada material da Materioteca Sustentável
(https://materioteca.paginas.ufsc.br/).

4.3 Lista de acampamentos planejados

Com o intuito de analisar os mobiliários em acampamentos planejados, resultados de
eventos de desastres naturais e conflitos, estabeleceu-se um período de 10 anos, entre 2010
e 2021, no Brasil e no mundo. Assim, selecionou-se alguns acampamentos que teriam
potencial analisado.

4.3.1 Acampamentos brasileiros

Os acampamentos brasileiros fornecem proteção para refugiados, principalmente vindos
da Venezuela (Carbonari, 2021), e para vítimas de desastres naturais, sendo mais
frequentes no país as inundações (EM-DAT, c2020). Os acampamentos selecionados são:

● acampamentos que acolhem refugiados venezuelanos: Pintolândia,
Tancredo Neves, Jardim Floresta, Nova Canaã, Santa Teresa, Hélio
Campos, Latife Salomão, São Vicente e Rondon I,

● abrigos instalados para os desabrigados resultante da quebra das barragens
em Mariana e em Brumadinho, MG e

● Inundações ocorridas na região Serrana do Rio de Janeiro, nas cidades de
São José do Rio Preto, Teresópolis, Nova Friburgo, Bom Jardim, Petrópolis,
Sumidouro, Areal.

4.3.2 Acampamentos internacionais

Em âmbito mundial, os principais acampamentos planejados abrigam os refugiados de
alguns países da Ásia e da África (ACNUR-BRASIL, c2021), assim como, em termos de
desastres naturais, as regiões mais afetadas se localizam próximas à costa do pacífico e do
oceano Índico. Os principais acampamentos que acolhem refugiados são:

● Duzce na Turquia,
● Zaatari na Jordânia,
● Azraq na Jordânia,
● Ajuong Thok no Sudão,
● Dadaab em Kenya,
● Bentiu no Sudão do Sul e
● Férério em Burkina Faso.

Já os acampamentos que foram selecionados abrigaram as vítimas dos seguintes
desastres naturais:

● Terremoto no Haiti em 2010,
● Terremoto no Nepal em 2015,
● Tufâo Haiyan (Yolanda) nas Filipinas em 2013 na comunidade de Sungko e

na cidade de Tacloban,
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● Tsunami no Japão em 2011,
● Terremoto no Equador em 2016 nas províncias de Manabí e Esmeraldas,
● Deslizamento de terra do Peru em 2012 e
● Ciclone Evans na Ilha de Samoa em 2012.

4.4 Aplicação da proposta de catalogação de mobiliários para acampamentos
planejados - caso Zaatari

Como parte do resultado parcial da pesquisa, propõe-se a utilização da estrutura de
catalogação já exposta, onde é realizada a identificação dos mobiliários presentes para
alguns espaços identificados, seus materiais constituintes e principais características que
possam ser utilizadas como referências de projetos. Os materiais identificados serão
associados aos quadros de classificação dos materiais, linkados as fichas presentes no site
da Materioteca Sustentável (https://materioteca.paginas.ufsc.br/) e avaliados conforme os
itens apresentados na figura 3.

Para a demonstração da utilização da proposta de catalogação dos mobiliários e
equipamentos, será utilizado um dos acampamentos listados no tópico 4.3, o caso do
acampamento Zaatari, na Jordânia. O Quadro 3 apresenta a identificação de mobiliários e
equipamentos presentes no acampamento planejado, uma identificação exploratória dos
materiais utilizados nestes e avaliação qualitativa quanto aos aspectos de uso e função,
facilidade de montagem, custo e disponibilidade. Os demais aspectos como quantidade de
fornecedores locais, biodegradabilidade, emissões de CO², só poderão ser realizados
mediante determinação precisa do tipo de material, o que deve ser realizado em um
segundo momento desta pesquisa.

Mobiliários e equipamentos - Acampamento Zaatari

Espaços Imagens Materiais e
características

Infraestrutura
Urbana

Figura 4 - Vista com postes de iluminação, cisterna de
armazenamento de água. Fonte: Al Jazeera (2021)

Vista com postes de
iluminação, cisterna de
armazenamento de água
individual sobre estruturas
metálicas portáteis,
caçamba coletora de
resíduos.
As cisternas são em
plástico ou fibra  e as
estruturas de suporte  são
metálicas ou em madeira.
O coletor de resíduos é
metálico e os postes de
iluminação são tubos
metálicos.
Materiais leves, de fácil
montagem, baixo custo,
possibilitam o reuso e
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possuem disponibilidade
local.

Figura 5 - Muros e cercas para segurança. Fonte:
Refugees International (2021).

Muros e cercas para
segurança.
Estrutura pré-fabricada
com tela aramada.
Materiais leves, de fácil
montagem, baixo custo,
possibilitam o reuso e
possuem disponibilidade
local.

Figura 6 - Solar kiosk - projeto de eletricidade para as
escolas. Fonte: GRAFTLAB ((2021).

Solar kiosk - projeto de
eletricidade para as
escolas.
Estrutura em aço.
Materiais leves, de fácil
montagem, baixo custo,
possibilita o reuso,  e
possui disponibilidade
local.

Cuidados com
saúde

Figura 7 - Mobiliário atendimento à saúde. Fonte:MSF
(2021).

Mobiliário atendimento à
saúde, macas com
estruturas tubulares
metálicas (ferro ou
alumínio).
Materiais leve, baixo
custo, possibilita o reuso  e
possui disponibilidade
local.
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Figura 8 - atendimento à saúde. Fonte: RELIEF WEB
(2021).

Divisórias de leitos e
estruturas de isolamento
para covid, com material
plástico.
Leve, de fácil montagem,
baixo custo, possibilitam o
reuso e possuem
disponibilidade local.

Áreas
comunitárias

Figura 9 - Espaço comunitário. Fonte: ACTED (2021).

Mesas e cadeiras de
plástico, muitos tapetes.
Materiais leves, baixo
custo, possibilitam o
reuso, possuem
disponibilidade local e
valorizam o  aspecto
cultural.

Espaço
Educacional

Figura 10 - Sala de aula. Fonte: GHOUSON (2021).

Mobiliários para sala de
aula, mesas e cadeiras de
plástico.
Materiais leves, de baixo
custo, possibilitam o reuso
e possuem disponibilidade
local.

Áreas de
recreação

Figura 11 - Equipamentos de lazer. Fonte: GHOUSON
(2021).

Equipamentos de lazer
acessíveis em escolas.
Materiais
predominantemente de
metal.
Leves, baixo custo,
possibilitam o reuso e
possuem disponibilidade
local.

Quadro  3 - Análise dos mobiliários e equipamentos. Fonte: elaborado pelos autores.
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Com base nos critérios de Carbonari (2021) e na análise realizada, determinou-se um
catálogo de mobiliários e seus materiais (Quadro 4) que devem ser analisados nos
acampamentos planejados, e os dados levantados serão associados ao acampamento na
futura Plataforma Infrashelter.

CATÁLOGO DE MOBILIÁRIOS EM ACAMPAMENTOS PLANEJADOS

Emergência (Emergency) Emergência ocorrida, como conflito ou desastre.

Localização (Localization) Local onde se encontra o acampamento.

Estrutura do acampamento
(Camp structure)

A estrutura do acampamento, ou seja, suas partes, como
cozinhas, áreas comunitárias, espaços recreativos, leiaute,

entre outros. Esta estrutura deverá seguir o que foi
estabelecido no Quadro 2, quanto aos espaços e as estruturas.

Serviços básicos do
acampamento e acessos
(Camp basic services and

access)

Infraestruturas presentes nos acampamentos, como os acessos
ao local, sistemas de saneamento e serviços básicos. Esta

estrutura deverá seguir o que foi estabelecido no Quadro 2,
quanto aos espaços e as estruturas.

Espaço (Space) Definição da função de cada espaço na estrutura. Exemplo:
ESCOLA, playground.

Mobiliário (Furniture) Função do equipamento descrito. Exemplo: Brinquedo -
gangorra.

Custo (Cust) Custo de implantação do acampamento e dos abrigos.

Especificações do mobiliário
(Furniture specifications)

Descreve-se a composição, materiais utilizados e dimensões,
entre outros.

Classificação do material
(Material classification) Tipo material, link para fichas da materioteca.

Avaliação (Assessment) Conforme os requisitos estabelecidos na figura 3.

Imagens e desenhos (Images
and drawings)

Imagens, modelos  e desenhos técnicos que ilustram o
mobiliário utilizado.

Publicações (Publications) As principais publicações sobre o acampamento.
Quadro  4  - Catalogação dos mobiliários e equipamentos. Fonte: elaborado pelos autores.

5. Considerações Finais

Este artigo teve por finalidade contribuir para a sistematização de informações a serem
disponibilizadas no site da Materioteca Sustentável (https://materioteca.paginas.ufsc.br/) e
posteriormente em uma plataforma denominada Infrashelter, desenvolvendo catalogação
de estruturas para acampamentos planejados, com foco para os mobiliários e materiais
utilizados nestas. Demonstrou-se inicialmente a conceituação dos tipos de abrigo e
habitação para cenários de emergência. Considerou-se a classificação dos mobiliários em
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residencial, condominial interno, condominial externo, urbano, e propôs-se a criação de
uma nova categoria voltada especificamente para arquitetura emergencial. Apresentou-se a
importância dos materiais na concepção do produto, e sua classificação baseando-se em
autores.

Com base no referencial teórico, propôs-se a utilização de um método de avaliação dos
materiais de mobiliário e se desenvolveu uma estrutura de catalogação, permitindo a
identificação dos mobiliários presentes nestas, seus materiais constituintes e principais
características que possam ser utilizadas como referências de projetos.

Desta maneira, levando-se em conta diversos fatores associados às suas características
distintas, pretende-se auxiliar o projetista na escolha de seus materiais de forma a
contribuir para a proposição de escolhas mais interessantes, que inserem como premissa a
tríade econômica, social e ambiental, tendo com base a catalogação de referenciais de
projeto.
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é identificar como a sustentabilidade tem sido introduzida na produção 

recente de habitação de interesse social, a partir do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 

que têm reorientado suas ações em relação à sustentabilidade recentemente. A motivação da 

pesquisa se dá pelo interesse em torno da qualidade socioambiental urbana e seus reflexos na vida 

das pessoas. Neste sentido, são necessários estudos para a aplicação de critérios mais consistentes 

de sustentabilidade nas habitações sociais, a fim de minimizar os impactos ambientais, 

socioculturais e econômicos. A partir de levantamento preliminar de conjuntos habitacionais 

produzidos pelo PMCMV a partir de 2013 que tiveram destaque para a sustentabilidade, realizou-se 

um estudo de caso de empreendimento em Campinas-SP. O estudo pretende contribuir para um 

olhar mais apurado de como os conceitos da sustentabilidade socioambiental na produção de 

habitação social têm sido incorporados, se estão sendo efetivos e identificar os desafios para adotar 

medidas mais sustentáveis. 

 

Palavras-chave: Habitação Social; Sustentabilidade; Programa Minha Casa Minha Vida 

9 

Abstract 

The aim of this paper is to identify how sustainability has been introduced in the recent production 

of social housing through the Minha Casa Minha Vida Program (PMCMV), which has recently 

reoriented its actions towards sustainability. The research motivation is due to the interest around 

the urban socioenvironmental quality and its reflexes in people's lives. So, studies are needed to 

apply more consistent criteria of sustainability in social housing, in order to minimize 

environmental, socio-cultural and economic impacts. From a preliminary survey of housing 

developments produced by PMCMV from 2013 that had a focus on sustainability, we conducted a 

case study of development in Campinas-SP. The study aims to contribute to a closer look at how 

the concepts of social and environmental sustainability in the production of social housing have 

been incorporated, their effectiveness and identify the challenges for adopting more sustainable 

measures. 

 

Keywords: Social Housing; Sustainability; Program Minha Casa Minha Vida; 
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1. Introdução 

 

Já há algumas décadas, estudiosos e cientistas de diversas áreas e formações vêm 

apontando os impactos aos sistemas de suporte de vida do planeta, com o 

comprometimento de elementos essenciais à vida como o ar, a água, o solo e a energia. A 

forma de interação homem-ambiente natural precisa ser urgentemente revista para minorar 

os impactos ambientais gerados pela ação antrópica, uma vez que um dos grandes 

responsáveis pelos impactos ambientais causados pela ação humana é o setor da construção 

civil (BARBOSA,2013). Diante disso, as práticas voltadas à sustentabilidade são boas 

alternativas para possibilitar uma interação entre homem e natureza, mas de forma menos 

agressiva ao ambiente. Assim, a construção civil deve criar discussões referentes à 

sustentabilidade e busca pela redução de impactos negativos.  

Documentos como o Relatório Brundtland (1987) e a Agenda 21 salientam para a 

necessidade de ações na indústria de construção civil no que diz respeito ao 

desenvolvimento sustentável, a fim de assegurar o futuro do planeta. Por sua vez, as 

habitações e toda a infraestrutura que necessitam, são responsáveis por uma série de 

grandes impactos ambientais nas cidades. Para a sua implantação, frequentemente, ocorre o 

desmatamento de áreas verdes, retirada de grande volume de materiais da natureza, 

consumo de água e energia e, depois de habitadas, uma cadeia de resíduos associados à sua 

plena utilização. Entretanto, no Brasil, este problema é acompanhado de uma imensa 

carência de moradias e de uma produção habitacional com arquitetura pouco sustentável. O 

déficit habitacional, citado nos documentos finais da Cúpula dos Povos pede a geração de 

habitações de qualidade afinadas com a sustentabilidade e desenvolvimento urbano, assim 

como “assentamentos humanos, que forneçam habitação e infraestrutura a preços 

acessíveis e priorizem a urbanização de favelas, de edifícios e revitalização urbana” 

(RIO+20, 2012, p. 28). 

 Empreendimentos habitacionais de larga escala que priorizam o alto adensamento 

populacional em territórios negligenciados da periferia têm gerado impacto ambiental não 

condizente com parâmetros aceitáveis, bem como dificultam o bem-estar físico e 

emocional dos moradores. Iniciativas bem-intencionadas para áreas mais centrais, também 

tem apresentado dificuldade em alcançar a almejada qualidade, especialmente relacionada 

a um habitar mais humano e sustentável. A concepção de um habitar mais humano e 

sustentável suscita engajamento teórico interdisciplinar como contribuição para o ato de 

projetar (BARROS e PINA, 2010).  

O crescente interesse em torno da qualidade socioambiental urbana e seus reflexos 

causados diretamente na vida das pessoas vêm sendo observados desde o final do século 

XX. Esforços no sentido de promover cidades mais sustentáveis e com maior qualidade de 

vida urbana se traduzem em cidades, bairros e edifícios voltados para o pedestre e a 

valorização dos espaços públicos para o convívio social. É devido a isso, que são notórias a 

necessidade de estudos e engajamento teórico para a aplicação de critérios de 

sustentabilidade nas habitações sociais, buscando soluções mais eficazes e eficientes a fim 

de minimizar os impactos ambientais, socioculturais e econômicos.  

No entanto, diante das iniciativas por uma habitação mais sustentável, ou por uma 

arquitetura mais sustentável, surge-se a necessidade de avaliação e analise da contribuição 

e desempenho dos empreendimentos habitacionais. Silva afirma que: 
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O primeiro sinal da necessidade de se avaliar o desempenho ambiental de edifícios veio com a 

constatação que, mesmo os países que acreditavam dominar os conceitos de projeto ecológico, 

não possuíam meios para verificar quão “verdes” eram de fato seus edifícios (SILVA, 2003, p. 

33 apud BARBOSA, 2013, p.3) 

Grande parte das propostas de avalição de edificações concentra-se a dimensão 

ambiental da sustentabilidade. Entretanto, a sustentabilidade está diretamente relacionada 

com outras dimensões como a social, cultural, econômica, política, tecnológica e espacial, 

por exemplo. Assim, há a necessidade de propor recomendações para as edificações e 

realizar uma avaliação e análise mais abrangente das habitações em direção ao conceito de 

sustentabilidade como um conjunto de critérios.  

 Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é identificar como a sustentabilidade tem sido 

introduzida na produção recente de habitação de interesse social, a partir do Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Para isto, realiza-se um estudo de caso em 

Campinas/SP, valendo-se das dimensões indicadas nos cadernos recentes de orientação do 

programa habitacional (BRASIL, 2017). Deseja-se que esta análise possa ser útil tanto para 

a concepção dessas edificações como para identificar os possíveis desafios e avaliação das 

medidas de sustentabilidade em sua adoção em empreendimentos habitacionais de 

interesse social da região. 

 

2. Princípios de sustentabilidade e planejamento ambiental 

 

Programas em larga escala, como o PMCMV deveriam ser oportunidade de incorporar 

exigências e medidas viáveis para o desenvolvimento sustentável em edificações, que 

trazem diversos ganhos aos moradores, à administração pública e à sociedade em geral. 

“Desde sua criação, em 2009, o PMCMV apoiou a produção de cerca de 4,5 milhões de 

unidades habitacionais em 5.374 municípios” (BRASIL, 2017), mas apenas na sua segunda 

edição passou a incorporar alguns poucos requisitos relacionados aos diversos aspectos da 

sustentabilidade como a medição individualizada de água e aquecedor solar, obrigatório 

apenas nas casas térreas.  

Em outubro de 2015, a CEF apresentou uma primeira versão do Padrão de 

Sustentabilidade para Habitação de Interesse Social, a ser incorporado aos 

empreendimentos residenciais do PMCMV do Governo Federal para garantir o 

cumprimento de padrões mínimos de construção sustentável nas áreas de energia, água, 

saúde e bem-estar, gestão e manutenção e resiliência urbana. Este relatório foi produzido 

pela entidade britânica Building Research Establishment (BRE) e espera-se que deva ser 

seguido para a execução de todas as obras financiadas pelo banco e não apenas aos 

projetos para famílias de baixa renda.  

O Ministério das Cidades apresentou novas regras para o Programa Minha Casa Minha 

Vida, denominado de “o novo Minha Casa Minha vida”, que passou por aprimoramento 

continuo devido à abrangência e importância social e econômica. Os Cadernos Minha Casa 

+Sustentável representam uma agenda de esforços do Sistema Nacional da Habitação 

(SNH) e apresenta para as empresas construtoras, agentes financeiros e demais executores 

do Minha Casa, Minha Vida, critérios, desenhos e outras informações técnicas 

complementares ao conjunto de leis, portarias e demais normativos do MCMV. Desse 

modo, são apresentados conteúdos que visam contribuir para a qualificação da inserção 
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urbana e do projeto dos empreendimentos habitacionais, à luz da integração das políticas 

públicas setoriais e de desenvolvimento urbano sustentável. Em dezembro de 2017, a 

Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades lançou dois dos cinco 

cadernos da coleção. 

O primeiro caderno, denominado Caderno 1 - Análise de Custos Referenciais: 

qualificação da inserção urbana propõe, por meio de modelos simplificados que facilitam 

na compreensão, a análise comparativa dos custos adicionais para a qualificação da 

inserção urbana de um mesmo empreendimento em três diferentes contextos urbanos. O 

segundo, Caderno 2 – Parâmetros referenciais apresenta detalhadamente parâmetros 

referenciais para a qualificação da inserção urbana e o terceiro volume, Caderno 3 – 

Diretrizes e Recomendações fornecem informações e critérios sustentáveis bem como 

diretrizes e recomendações a serem considerados no planejamento do empreendimento.   

O termo sustentável no contexto da coleção dos cadernos pode ser entendido como um 

conjunto de medidas que incluem aspectos ambientais e também econômicos e sociais, que 

contribuem para o alcance de cidades mais equitativas no acesso aos seus recursos. Tais 

iniciativas demonstram a importância e a necessidade de um modo mais sustentável na 

produção de habitação social e de cidade no país. Assim, a partir dos cadernos Minha Casa 

+ Sustentável, foram estabelecidos cinco critérios sustentáveis para qualificar e auxiliar nas 

análises dos empreendimentos habitacionais do PMCMV localizado em Campinas e 

utilizado como estudo de caso. São eles: Conectividade e Entorno, Mobilidade Urbana e 

Acessibilidade, Diversidade e Morfologia, Sustentabilidade e Sistemas de Espaços Livres. 

 

3. Estudo de caso 

 

A fim de identificar como o conceito de sustentabilidade vem sido introduzida no 

PMCMV realizou-se um levantamento preliminar de conjuntos habitacionais produzidos 

pelo programa, a partir de 2013, na cidade de Campinas. Para isso, foi realizado contato 

com a Prefeitura Municipal de Campinas, com a COHAB Campinas e com a 

Superintendência da Caixa Econômica Federal para acesso aos dados sobre os conjuntos 

habitacionais ligados ao programa na cidade.  Segundo os dados disponibilizados pela 

Prefeitura Municipal de Campinas e pela COHAB da cidade foram levantados 8 conjuntos 

habitacionais do MCMV com período previsto para a entrega de 2012 a 2016. Já a 

Superintendência da Caixa Econômica Federal de Campinas listou 58 conjuntos 

habitacionais ligados ao MCMV, com ano de entrega a partir de 2013. Alguns deles, ainda 

estão em construção. Dentre os listados pela prefeitura, apenas 3 não se encontram nos 

dados disponibilizados pela Caixa. Além disso, dos 58 conjuntos presentes no 

levantamento, 27 localizam-se na zona sul de Campinas, que é considerada uma área 

eminentemente carente de infraestrutura. Além disso, de todos os conjuntos habitacionais 

construídos a grande maioria corresponde a faixa 3 do PMCMV, de maior poder 

aquisitivo.  

Um estudo mais apurado sobre as empresas construtoras atuantes no PMCMV em 

Campinas revelou que as duas construtoras mais atuantes são a MRV engenharia com 17 

empreendimentos e a Rossi Residencial, responsável pela construção de 5 

empreendimentos habitacionais, sendo que ambas atuam apenas para a faixa de renda 2 e 

3. Além disso, dos 58 conjuntos habitacionais listados, 24 empreendimentos tiveram início 
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no ano de 2014 e logo já deveriam apresentar soluções sustentáveis em seus projetos. 

Apesar disso, 17 deles, ainda não tiveram suas obras totalmente concluídas. 

Para a seleção prévia da unidade de estudo, foi realizado contato específico com as 

construtoras mais atuantes e, no que diz respeito a introdução dos conceitos de 

sustentabilidade dentro dos conjuntos habitacionais, a construtora X se sobressaiu, 

destacando-se o empreendimento Y, faixa 2 do programa, finalizado em 2013 e localizado 

no Parque Prado em Campinas. Foi feita solicitação de acesso ao material e informações 

do empreendimento e também foi inserida uma visita de campo ao conjunto. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

A partir do estudo detalhado das diretrizes e recomendações dos critérios contidos nos 

cadernos citados, foi desenvolvido uma tabela com as análises do empreendimento. A fim 

de deixar o resultado mais intuitivo e didático, diagramas sínteses de análise também foram 

realizados para cada um. Todos estão presentes logo abaixo com o respectivo critério. 

 

4.1. Critério: Conectividade e entorno  

 

1. O projeto do empreendimento deverá prever sua adequada inserção e conectividade 

com o seu entorno físico. 

2. O empreendimento deve estar articulado à malha viária existente ou possibilitar a 

integração com a malha futura, considerando a diretriz viária estabelecida pelo ente 

público, quando existente.  

3. A principal via de acesso ao empreendimento deve garantir sua conectividade com o 

restante da cidade considerando a demanda por circulação e as diretrizes estabelecidas pelo 

ente público, se existentes. 

4. O projeto do empreendimento deverá considerar o entorno, de forma a superar ou 

compensar os impactos negativos provenientes das barreiras físicas naturais ou construídas 

entre o empreendimento e o restante da cidade. 

5. O empreendimento não deverá constituir barreira física à conexão com a cidade. 

 A Tabela 1 abaixo mostra as análises e resultados obtidos para o critério de 

conectividade e entorno. 

 

Diretrizes Análises Resultados Resultado 

Geral 

1.  

Parcela do solo desmembrado da malha urbana 

devido a presença de alambrados e cercas elétricas; 

Entorno parcialmente ocupado, mas rodeado de mata 

nativa;   

 

2.  

Empreendimento conectado a malha viária em 

apenas uma face de sua poligonal; não há vias de 

contorno no empreendimento; há conexão direta entre o 

empreendimento e a via arterial existente (Avenida 

Washington Luiz)  
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3.  

Empreendimento acessado pela Av. Washington 

Luiz que garante a sua conectividade com o restante da 

cidade; O dimensionamento da avenida é compatível 

com a circulação de veículos e calçadas para pedestres. 

Não têm ciclovias para a circulação de bicicletas; 

 

4.  

Nota-se a ausência de conexões como pontes ou 

passarelas que ultrapassem as barreiras físicas naturais 

presentes no entorno do empreendimento. 
 

5.  

Embora exista um fechamento do empreendimento 

através de alambrados, ainda há permeabilidade visual; 

Empreendimento dentro do limite, apresentando 280 

unidades habitacionais;  

Tabela 1 – Análise e resultado para o critério de conectividade e entorno. Fonte: elaborado pelos 

autores 

 

O diagrama síntese da análise está indicado abaixo na Figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama – exemplo da análise gráfica da conectividade e entorno do empreendimento.  

Fonte: elaborado pelos autores 

 

4.2. Critério: Mobilidade urbana e acessibilidade  

 

1. O sistema viário do empreendimento deve ser projetado com hierarquização definida, 

de acordo com seu porte e tipologia.  

2. O sistema viário do empreendimento deve ser projetado de forma a permitir a 

circulação de diversos modais de transporte e a garantir o livre acesso aos serviços 

públicos, em especial ao transporte público coletivo. 

3. O sistema viário do empreendimento deve priorizar o uso por pedestres e garantir a 

acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme os termos da 

NBR 9050.  

4. O projeto do empreendimento deve prever iluminação pública, arborização e 

mobiliário urbano adequado para os espaços públicos de circulação. 

A Tabela 2 abaixo mostra as análises e resultados obtidos para o critério de mobilidade 

urbana e acessibilidade. 

 

Diretrizes Análises Resultados Resultado 

Geral 
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1.  

Dimensões da Av. Washington Luiz atendem as 

exigidas para vias arteriais apresentando um valor de 27 

metros em relação a 25,5 metros exigidos; O 

empreendimento também possui vias públicas locais para 

circulação interna. 

 

 

2.  

Largura da via de acesso comporta o sistema de 

transporte coletivo; há pontos de ônibus em frente ao 

empreendimento que atendem aos itinerários 408 e 408-

1; não há ciclovias ou ciclo faixas na via de acesso;  

3.  

Calçadas de 3 metros que favorecem o deslocamento 

dos pedestres e que comportam pontos de ônibus; 

Empreendimento comporta rotas acessíveis em todas as 

áreas privadas de uso comum;  

4.  

O projeto possui pontos de iluminação nas calçadas 

com o dimensionamento adequado para vias arteriais; há 

arbustos que circundam todo o perímetro do 

empreendimento.  

  Tabela 2 – Análise e resultado para o critério de mobilidade urbana e acessibilidade 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

O diagrama síntese da análise está indicado abaixo na Figura 2. 

  

Figura 2. Diagrama – exemplo da análise gráfica da mobilidade urbana e acessibilidade do 

empreendimento. Fonte: elaborado pelos autores 

 

4.3. Critério: Diversidade e morfologia  

 

1. As áreas institucionais do empreendimento e as áreas destinadas aos usos comerciais 

e de serviços públicas ou privadas devem ser propostas de forma a induzir a criação de 

microcentralidades. 

2. O sistema viário do empreendimento deve ser projetado de forma a garantir o acesso 

às áreas institucionais e às áreas destinadas aos usos comerciais e de serviços. 

3. As áreas institucionais do empreendimento devem ter dimensão e forma compatíveis 

com o porte dos equipamentos públicos comunitários previstos para a demanda 

diagnosticada pelo Ente Público Local.  

4. As áreas destinadas aos usos comerciais e de serviços devem ter dimensão e 

distribuição compatíveis com o porte do empreendimento e com a diversidade de 

atividades que este porte e o seu entorno poderão demandar.  
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5. É desejável que o projeto do empreendimento preveja diferentes tipos de implantação 

e tipologias de edificação (casas térreas, sobrados, casas sobrepostas e edifícios de 

apartamentos).  

A Tabela 3 abaixo mostra as análises e resultados obtidos para o critério de 

diversidade e morfologia. 

Diretrizes Análises Resultados Resultado 

Geral 

1.  

Os espaços livres do empreendimento não são 

articulados às áreas institucionais ou de comércio; 

algumas microcentralidades estão situadas na via 

principal do empreendimento;  

 

2.  

Não há áreas institucionais próximas e ao longo da 

via principal; as áreas comerciais mais próximas ao 

empreendimento situam-se a 400 metros de distância;  
 

3.  

As áreas institucionais mais próximas localizam-se 

a 600 metros de distância e possuem formas 

diversificadas; 
 

4.  

Há possibilidades de implantação de novos 

comércios ou instituições próximas à área do 

empreendimento;  
 

5.  

Não há diversidade morfológica dentro do 

empreendimento; nota-se a presença única de tipologias 

edílicas verticais em todo o empreendimento; 
 

  Tabela 3 – Análise e resultado para o critério de diversidade e morfologia. Fonte: elaborado pelos 

autores 

 

O diagrama síntese da análise está indicado abaixo na Figura 3. 

 

Figura 3. Diagrama – exemplo da análise gráfica da diversidade e morfologia do empreendimento. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

4.4. Critério: Sustentabilidade  

 

1. O projeto do empreendimento deve ser precedido de leitura aprofundada do sítio 

físico e do seu entorno, de forma a minimizar a necessidade de cortes e aterros, prevenir 

casos de escorregamentos e erosão do solo e evitar a eliminação dos elementos arbóreos 

existentes. 
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2. O projeto de drenagem do empreendimento deve ser precedido de leitura aprofundada 

do sítio físico e do seu entorno, de forma a considerar as linhas naturais de escoamento de 

água e reduzir os riscos de inundação. 

3. O projeto do empreendimento deve adotar estratégias para proporcionar melhores 

condições de conforto ambiental térmico, de acordo com as condições climáticas e 

características físicas e geográficas da zona bioclimática do sítio físico selecionado e do 

seu entorno. 

4. O projeto do empreendimento deverá prever estratégias para a redução do consumo 

de energia e propiciar, quando possível, a utilização de fontes renováveis de energia. 

5. O projeto do empreendimento deve favorecer a gestão das águas (potáveis e pluviais), 

contribuindo para a mitigação de problemas de escassez e para a utilização sustentável 

desse insumo. 

6. O projeto do empreendimento deverá favorecer a gestão dos esgotos produzidos e 

resguardar as unidades habitacionais de possíveis impactos resultantes da implantação de 

sistemas locais de tratamento.  

7. O projeto do empreendimento deverá favorecer a gestão de resíduos sólidos, criando 

as condições necessárias para sua coleta e armazenamento.  

A Tabela 4 abaixo mostra as análises e resultados obtidos para o critério de 

sustentabilidade. 

 

Diretrizes Análises Resultados Resultado 

Geral 

1.  

As ruas do empreendimento seguem as curvas do 

terreno; A implantação ameniza cortes e aterros conforme 

o recomendado; Curvas de níveis adequadas favorecendo 

a circulação dos pedestres através de rampas suaves; 

Taludes e árvores em alguns pontos, contíguos às vias e 

com dimensionamento adequado;  

 

 

2.  

O projeto preserva as linhas de drenagem naturais do 

terreno, acompanhando-as; O traçado do sistema viário 

também acompanha as curvas de nível do terreno; não há 

informações sobre o sistema de micro drenagens;  

3. 

 

A maioria dos empreendimentos possui orientação 

das janelas voltadas para a direção Nordeste-Sudoeste; 

como os ventos são provenientes da direção sudeste, a 

implantação dos conjuntos permite que estes recebem 

ventos em somente algumas unidades. Em relação a 

iluminação, na parte da tarde, todas as janelas orientadas 

em direção próxima a oeste, recebem luz direta do sol 

causando desconforto térmico e necessidade de 

sombreamento e resfriamento, gerando maior gasto de 

energia; A falta de variação das unidades  nas diversas 

orientações compromete e ventilação e aumenta o ganho 

térmico por radiação solar nas unidades pior localizadas; 

Não há presença de brises nas janelas localizadas nas 

fachadas críticas; Não há distribuição de áreas comuns 

vegetadas para regulação da umidade e sombreamento;  

 

4.  

Não há informações disponibilizadas para análise. 

 

5.  

Não há informações disponibilizadas para análise. 
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6.  

Não há informações disponibilizadas para análise. 

 

7.  

Existe uma área de armazenamento temporário de 

resíduos sólidos; área coberta, com dimensões suficientes 

que abrigam todos os contêineres de armazenamento, e 

dá o acesso próximo para os veículos de coleta da 

prefeitura; 

 

  Tabela 4 – Análise e resultado para o critério de sustentabilidade. Fonte: elaborado pelos autores 

 

O diagrama síntese da análise está indicado abaixo na Figura 4. 

 

 

Figura 4. Diagrama – exemplo da análise gráfica da sustentabilidade do empreendimento. Fonte: 

elaborado pelos autores 

 

4.5.  Critério: Sistemas de espaços livres  

 

1. O projeto do empreendimento deve prever a criação de um sistema de espaços livres 

com distribuição, localização e porte adequados dos espaços livres urbanos. 

2. O projeto do empreendimento deve criar espaços livres urbanos de permanência que 

ofereçam condições de sua utilização e de seu entorno, pelos seus moradores, através da 

introdução de usos e equipamentos adequados ao seu porte, à sua destinação e aos 

costumes locais. 

3. Quando dentro do empreendimento existirem Áreas de Preservação Permanente 

(APP), o projeto do empreendimento deve associá-las a parques de forma a propiciar o seu 

uso coletivo, respeitando os limites da legislação vigente  

4. O projeto do empreendimento deve prever iluminação, arborização e mobiliários 

urbanos adequados para os espaços livres urbanos de permanência.  

A Tabela 5 abaixo mostra as análises e resultados obtidos para o critério de sistemas 

de espaços livres. 
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Tabela 5 – Análise e resultado para o critério de sistemas de espaços livres 

Diretrizes Análises Resultados Resultado 

Geral 

1.  

Há uma distribuição de diversas de áreas de lazer ao 

longo de todo o empreendimento; Todas as áreas de lazer 

situam-se a menos de 200 metros das unidades mais 

distantes;  

 

2. 

 

O projeto paisagístico é detalhado e atende em grande 

parte as especificações exigidas pelo caderno 3; há 

equipamentos de uso comum e espaços abertos para lazer 

e recreação; há árvores ao longo das vias e próximas aos 

locais de recreação e lazer; 

 

3. 

 

As unidades habitacionais estão localizadas ao lado 

de uma área de preservação permanente. Porém, não se 

tem acesso direto a ela; 
 

4. 

 

Não há especificação do tipo de árvores plantadas e 

elas não sombreiam todo o percurso de pedestres; Quadra 

orientada a 64 graus do sentido leste/oeste; nas áreas de 

lazer estão presentes caminhos pavimentados; não há 

informações sobre o custo de manutenção dos espaços 

livres; 

 

Tabela 5 – Análise e resultado para o critério de sistemas de espaços livres. Fonte: elaborado pelos 

autores 

 

O diagrama síntese da análise está indicado abaixo na Figura 5. 

 

Figura 5. Diagrama – exemplo da análise gráfica do sistema de espaços livres do empreendimento. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

5. Conclusão  

 

A Tabela 6 abaixo mostra o resultado final obtido para cada critério estudado. 

 

Critérios Resultados 

Conectividade e entorno 
 

Mobilidade Urbana e acessibilidade 
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Diversidade e morfologia 
 

Sustentabilidade 
 

Sistemas de espaços livres 
 

Tabela 6 – Resultado final para cada critério estudado. Fonte: elaborado pelos autores  
 

De forma geral, o empreendimento apresentou avanço na sustentabilidade nos critérios 

de mobilidade urbana e sistema de espaços livres. No entanto, falhou no quesito de 

diversidade e morfologia, com raras soluções de medidas sustentáveis. O formato de 

condomínio fechado adotado parece ser uma tipologia que pouco contribui para a maior 

sustentabilidade dos empreendimentos. Embora seja um avanço, o PMCMV + sustentável 

necessita de mais apoio e orientações projetuais aprofundadas para ações efetivas pró-

sustentabilidade. 
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Resumo 

Buscando contribuir para o desenvolvimento sustentável e melhorar as práticas de projeto da 

construção civil, o Selo Casa Azul + CAIXA é considerado o primeiro sistema de classificação da 

sustentabilidade ofertado no Brasil. Para adquiri-lo, são avaliados quarenta e nove (49) critérios, 

subdivididos em seis (6) categorias: “Qualidade Urbana e Bem-Estar”, “Eficiência Energética e 

Conforto Ambiental”, “Gestão Eficiente da Água”, “Produção Sustentável”, “Desenvolvimento 

Social” e “Inovação”. O estudo foi realizado em três etapas: revisão bibliográfica, pesquisa de campo 

e processamento dos dados com comparação ao modelo ideal. Assim, este artigo trata-se de um case 

do Residencial Toscana no município de Teófilo Otoni – MG, em que usou como viés à apreciação 

dos critérios do Selo Casa Azul + CAIXA, sendo analisado as ferramentas sustentáveis que a 

construção possuía, como a proposta de soluções, devido a edificação não ter se enquadrado em 

alguns critérios estabelecidos para a aquisição do selo. 

Palavras-chave: Certificação Ambiental; Selo Casa Azul + CAIXA; Sustentabilidade 

 

Abstract 

Seeking to contribute to sustainable development and improve civil construction project practices, 

the Casa Azul + CAIXA seal is considered the first sustainability classification system offered in 

Brazil. To acquire it, there are forty-nine (49) criteria, subdivided into six (6) categories: "Urban 

Quality and Well-Being", "Energy Efficiency and Environmental Comfort", "Efficient Water 

Management", "Sustainable Production", “Social Development” and “Innovation”. The study was 

carried out in three stages: literature review, field research and data processing with comparison to 

the ideal model. Thus, this article is a case of Residential Toscana in the municipality of Teófilo 

Otoni - MG, in which it commented as a bias to the appreciation of the criteria of the Casa Azul + 

CAIXA Seal, being analyzed as sustainable tools that the construction had, as the proposed solutions, 

due to the fact that the building did not meet some of the criteria selected for the acquisition of the 

seal. 

Keywords: Environmental Certification; Casa Azul + CAIXA Seal; Sustainability 
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1. Introdução 

 

As palavras “sustentabilidade” bem como “desenvolvimento sustentável”, ultimamente 

estão sendo usadas em larga escala, seja pela mídia, discursos políticos ou até mesmo em 

anúncios de algum produto. Segundo Fernandez (2008), a primeira vez que se falou em 

sustentabilidade foi no Relatório Brundtland em 1987, que descreve sustentabilidade como 

sendo o uso de um recurso de forma a não esgotá-lo para as presentes e futuras gerações. A 

grande questão é que frequentemente estas palavras são consideradas apenas pela sua 

popularidade, sendo assim deixado de lado seu verdadeiro significado. 

É fato que a sobrevivência do planeta requer transformações na sociedade industrial, em 

que deve ser alterado tanto os padrões tecnológicos de produção, como também hábitos de 

consumo e de raízes culturais, colocando-se em ênfase a cadeia produtiva da construção civil 

que é de suma importância nesse processo (CEF, 2010). Assim, é indispensável que a 

utilização de recursos naturais seja feita de forma consciente, diminuindo o seu consumo e 

realizando também o reaproveitamento, pois para aplicar a sustentabilidade na construção 

civil, deve-se pensar e agir ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente 

viável. 

O ramo da construção civil é um dos que mais geram resíduos no meio urbano e, por 

consequência, causam impactos ambientais ao depositá-los na natureza de forma 

inadequada. Além disso, também é responsável pelo consumo de recursos naturais que chega 

a ser cerca de 50% do total dos recursos extraídos, podendo causar preocupações com a 

possibilidade de esgotamento dos mesmos (KISOLTEC, 2017). 

Contudo, buscando contribuir para o desenvolvimento sustentável e melhorando de forma 

progressiva e contínua as práticas de projeto de construção civil, o Selo Casa Azul + CAIXA 

é considerado o primeiro sistema de classificação da sustentabilidade de projetos ofertados 

no Brasil, desenvolvido para a realidade da construção habitacional brasileira (GRUNBERG 

et al., 2014). Este selo é um instrumento de classificação socioambiental destinado a 

propostas de projetos de empreendimentos habitacionais, que busca reconhecer os que 

adotam soluções mais eficientes aplicadas à construção, quanto a concepção, execução, uso, 

ocupação e manutenção das edificações, objetivando incentivar o uso racional de recursos 

naturais e a melhoria da qualidade da habitação e de seu entorno (CEF, 2020). 

A partir das considerações, baseado no potencial da inovação dentro do conceito de 

sustentabilidade, este presente trabalho objetiva analisar uma edificação que se considera 

autossustentável, sendo apresentado como um case de um empreendimento habitacional 

vertical, o Residencial Toscana, cuja obra está sendo realizada pela construtora Lewick 

Incorporações Ltda, no bairro Alto do Marajoara, no município de Teófilo Otoni-MG. 

O estudo será usado como viés a sustentabilidade juntamente com a apreciação dos 

critérios do Selo Casa Azul + CAIXA, onde será analisado as ferramentas sustentáveis que 

a construção possui para aderir ao selo e/ou também remeter-se a proposta de soluções, de 

forma a agregar valor para o empreendimento imobiliário, verificando a adequação da obra 

com os critérios da certificação, garantindo assim o desenvolvimento sustentável na futura 

moradia em questão. 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1 Estudo da construção civil com a sustentabilidade 

 

A partir do atual panorama mundial, em que há diversos problemas associados às questões 

do processo de urbanização e dos impactos referentes a esse fenômeno, uma nova realidade 

é apresentada e precisa ser considerada pelo setor da construção civil. A indústria da 

construção é relevante para a economia global, com inserção em vários segmentos, sendo 

essencial ao desenvolvimento da sociedade contemporânea nas áreas de moradia, comércio, 

serviços e infraestrutura, gerando milhões de empregos diretos e indiretos. 

É visível que o setor da construção civil tem papel fundamental para o alcance da meta 

global de desenvolvimento sustentável, com isso, o Conselho Internacional de Pesquisa e 

Inovação na Construção (CIB) (2021) e o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável 

(CBCS) (2021), ressaltam que a indústria da construção é um dos setores das atividades 

humanas que mais consome recursos naturais e grande quantidade de energia, assim como a 

produção de resíduos, gerando consequentemente um impacto considerável no meio 

ambiente. O CBCS avalia que o consumo de energia e água pode ser reduzido entre 30% e 

40% nas fases de uso e operação de uma construção. 

Além dos efeitos relacionados ao consumo de matéria e energia, também está associado 

à geração de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, desde a produção dos insumos usufruídos, 

até a execução da obra e a sua utilização. Todavia, por esse motivo, o setor tem grande 

potencial para reduzir o impacto por meio da adoção de medidas de conservação e uso 

racional. De acordo com John et al. (2006), a construção civil utiliza cerca de 75% dos 

recursos naturais do planeta, em sua maioria não renováveis, e de forma paralela, responde 

por aproximadamente 60% dos resíduos sólidos produzidos em alguns municípios 

brasileiros. 

O CBCS (2021) acredita que é possível agir para a racionalidade e eficiência no consumo 

de recursos, onde pode ser traduzido em redução de gastos, com vantagens para a sociedade, 

porque no Brasil, a participação dos edifícios no consumo de energia elétrica é superior a 

45%, e este percentual está crescendo cada vez mais rápido que a economia energética. 

A aplicação da sustentabilidade na construção civil é deste modo de grande importância, 

pois abrange ações que visam o menor impacto possível ao meio ambiente e um retorno 

econômico atrativo. Para isso, é necessária uma busca pela eficiência dos materiais utilizados 

e uma minimização de resíduos resultantes das construções, pois existem técnicas que 

possibilitam torná-las mais sustentáveis, sendo que, a execução da obra também deve ser 

realizada de forma que os materiais utilizados estejam de acordo com as características de 

sustentabilidade (NICOLETTI, 2018). 

Contudo, dentre algumas características consideradas sustentáveis que devem ser 

observadas para a construção, pode-se citar a questão de que os projetos devem ser 

inteligentes, levando em conta atributos como as condições naturais do terreno, o clima, a 

topografia, a vegetação, a ventilação e a luminosidade. A escolha da matéria-prima deve ser 

orientada pela racionalidade, sendo observado se o produto possui procedência reciclável e 

renovável, se apresenta baixo consumo de água e energia no processo produtivo, ter 

característica de durabilidade, não ser poluente e possuir alguma certificação. A construção 

deve possuir eficiência energética e o consumo de água deve ser reduzido, assim como os 

resíduos gerados que deverão ser minimizados e adequadamente dispostos. 
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2.2 Certificações ambientais 

 

A certificação ambiental é uma forma de mensurar e demonstrar o quanto um edifício 

possui características sustentáveis. Todavia, segundo Costa e Moraes (2013) aplicar os 

conceitos de sustentabilidade em edificações gera um custo que só poderá ser recuperado se 

houver comunicação ao usuário dos ganhos ambientais, sociais e econômicos destas 

soluções. A certificação apresenta melhoria de desempenho, e os empreendimentos já 

distinguem nela uma ferramenta com grandes benefícios, pois desperta o desenvolvimento 

da construção civil em busca de práticas mais sustentáveis, levando à melhoria na gestão da 

obra, redução do consumo e perda de materiais, sendo um fator significante na comunicação 

com o usuário, evidenciando o melhor desempenho ambiental. 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI) (2017), o Building Research 

Establishment (BRE), proporcionou em 1990 no Reino Unido, o primeiro método de 

certificação de edifícios sustentáveis, conhecido como Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method (BREEAM). Esse método é considerado o mais utilizado 

para infraestrutura de edifícios, comunidades e planejamento urbano no mundo, pois aborda 

uma série de estágios de ciclo de vida, como novas edificações, remodelação e operação. 

Outro modelo de certificação é o Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED), que foi desenvolvido nos Estados Unidos pelo United States Green Building 

Council (USGBC). Segundo o GBC (2021), até 2016, aproximadamente 37 mil 

empreendimentos haviam sido certificados no mundo. No Brasil, 400 empreendimentos 

foram certificados, com mais de 1.200 registrados. A certificação LEED é um sistema 

internacional com orientação ambiental para edificações que possui o intuito de incentivar a 

transformação dos projetos, obras e operação, sempre com foco na sustentabilidade de suas 

atuações. O modelo funciona para todos os tipos de edifícios e pode ser aplicado a qualquer 

momento no empreendimento, sendo que já foi utilizado em mais de 160 países.  

No Brasil, existe a certificação AQUA-HQE, que é uma certificação internacional da 

construção sustentável desenvolvida a partir da certificação francesa Démarche HQE (Haute 

Qualité Environnementale), aplicada no país exclusivamente pela Fundação Vanzolini, 

através de um convênio de cooperação em 2008. Conforme Vanzolini (2021), até outubro 

de 2020, foram constatados certificados emitidos para edifícios em construção com um total 

de 300 na fase pré-projeto, 218 na fase projeto e 152 na fase de execução. O Processo 

AQUA-HQE, avalia o desempenho ambiental de uma edificação por sua natureza técnica, 

arquitetônica e pela gestão, sendo que no Brasil, foi proposto um novo olhar para a 

sustentabilidade nas construções brasileiras, onde seus referenciais técnicos foram 

desenvolvidos considerando a cultura, o clima, as normas e a regulamentação presente no 

país, buscando sempre uma melhoria contínua de seus desempenhos, desde que seja mantido 

a base conceitual francesa. 

Contudo, no ano de 2009 a Caixa Econômica Federal criou o Guia de Sustentabilidade 

Ambiental do Selo Casa Azul + CAIXA, no qual no âmbito dos programas habitacionais 

operacionalizados pela CAIXA tem por finalidade “reconhecer e incentivar a adoção de 

soluções urbanísticas e arquitetônicas de qualidade, bem como o uso racional dos recursos 

naturais na produção de empreendimentos a serem executados”. Entretanto, após 10 anos de 

sua criação, houve a necessidade de modernizar as diretrizes para adequar as atualizações 

normativas, incorporar as inovações promovidas na construção civil, adaptando-as às novas 

condições urbanas, econômicas e sociais, tendo como desafio tornar a construção sustentável 

303



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

uma atração de negócios para os empreendedores e com isso incentivar a produção de 

empreendimentos com propostas sustentáveis (CEF, 2020). 

 

2.2.1 Selo Casa Azul + CAIXA 

 

O Selo Casa Azul promovido pela CAIXA, instituição de fomento promotora da redução 

do déficit habitacional brasileiro, corresponde às expectativas da realidade das habitações 

nacionais, considerando seus aspectos regionais, promovendo assim a redução dos impactos 

ambientais, não apenas por meio de especificações de projeto e execução de obra, mas 

também após as ocupações das edificações. 

Este selo é um instrumento de classificação socioambiental de empreendimentos 

habitacionais, que adotem soluções eficientes, sendo o primeiro sistema de classificação da 

sustentabilidade de projetos ofertados no Brasil, desenvolvido para a realidade da construção 

habitacional brasileira. A finalidade é incentivar o uso coerente de recursos naturais, assim 

como reduzir o custo de manutenção das edificações e os gastos mensais dos usuários, além 

da conscientização das vantagens das construções sustentáveis. 

Conforme a CEF (2021), o reconhecimento do selo há alguns benefícios, onde que para 

o construtor ajuda com os descontos nas taxas de juros de financiamento da criação do 

empreendimento, como no desempenho responsável com construções de baixo impacto 

ambiental. Para o adquirente/comprador há oportunidade de taxa de juros diferenciada para 

aquisição de unidades de empreendimentos que contém o certificado do selo. E para a 

sociedade, os empreendimentos habitacionais que optam pelo uso racional de recursos 

naturais na construção, adotam soluções arquitetônicas e urbanísticas de qualidade, 

proporcionam o desenvolvimento social e que se associam à área de intervenção trazendo 

impactos positivos. 

A metodologia da aquisição do selo foi desenvolvida por uma equipe multidisciplinar em 

parceria com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de 

Santa Catarina e Universidade Estadual de Campinas (JOHN e PRADO, 2010). O intuito da 

certificação aplica-se a empreendimentos habitacionais financiados pela Caixa Econômica 

Federal, onde sua adesão é voluntária e são elegíveis projetos novos em fase de análise ou 

já analisados e contratados, sendo avaliadas na metodologia as “soluções eficientes aplicadas 

à construção, ao uso, à ocupação e à manutenção das edificações” (CEF, 2021). 

A verificação é realizada no momento da análise de viabilidade técnica do 

empreendimento e os níveis de gradação que podem ser conquistados são: Bronze, Prata, 

Ouro e Diamante. Para ter direito ao Selo Casa Azul + CAIXA, são avaliados quarenta e 

nove critérios (obrigatórios e livre escolha), distribuídos em seis categorias, sendo elas: 

“Qualidade Urbana e Bem-Estar”, “Eficiência Energética e Conforto Ambiental”, “Gestão 

Eficiente da Água”, “Produção Sustentável”, “Desenvolvimento Social” e “Inovação”, 

somada à pontuação bônus. Para cada categoria existe uma pontuação mínima a ser atingida 

e quando conquistada a edificação aufere o título do identificador #mais correspondente. A 

lista das categorias com os seus respectivos itens dos critérios, assim como a faixa de 

pontuação e a questão de o item ser obrigatório ou livre escolha, encontra-se demonstrado 

na Tabela 2. 

Para cada identificador #mais, é necessário o atendimento a pontuação mínima, conforme 

ilustra a Tabela 1. 
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Identificador 
Pontuação 

Possível 

Pontuação 

Mínima 

#maisQUALIDADEURBANA 34 24 

#maisEFICIÊNCIAENERGÉTICA 29 20 

#maisGESTÃOEFICIENTEDAÁGUA 22 15 

#maisPRODUÇÃOSUSTENTÁVEL 22 15 

#maisINOVAÇÃO 29 10 

#maisDESENVOLVIMENTOSOCIAL 21 15 

Tabela 1: Identificadores #mais. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nos quatro tipos de selos existentes, contam com quinze critérios obrigatórios, porém 

para o Selo Diamante, devem ser atendidos ainda mais sete critérios obrigatórios adicionais. 

Entretanto, para a aquisição do selo foi definida a faixa de pontuação mínima ou a quantidade 

mínima de identificadores. Para a gradação de Bronze o projeto deve obter no mínimo 50 

pontos ou conquistar 2 identificadores. Na gradação Prata necessita ser conquistado no 

mínimo 60 pontos ou 3 identificadores. A gradação Ouro tem que conseguir no mínimo 80 

pontos ou obter 4 identificadores. E para a gradação Diamante deve ser alcançado no mínimo 

100 pontos e o identificador #maisINOVAÇÃO. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

 

O residencial foi escolhido em virtude dos anúncios de marketing caracterizá-lo como o 

primeiro condomínio autossustentável do município de Teófilo Otoni – MG, conforme 

ilustra a Figura 1.  

 
Figura 1: Propaganda do Residencial Toscana. Fonte: Lewick Incorporações LTDA, 2019. 

 

O edifício contém três apartamentos convencionais com uma área de 113,50m² cada, três 

apartamentos com área de lazer com cada um apresentando 144,75m² e dois apartamentos 

de coberturas linear com uma área de 227,80m², referente a cada unidade. Os apartamentos 

estão distribuídos em três pavimentos, a cobertura e dois pavimentos reservados para área 

de garagens, bicicletário e lazer. 
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Assim, realizou-se uma visita in loco (pesquisa de campo), do local escolhido para o case, 

no qual foi feito um registro fotográfico (Figuras 2 e 3) da construção, como também, análise 

das plantas e memorial descritivo dos projetos, a fim de obter conhecimento para a análise e 

discussão dos resultados, definindo e identificando características importantes, bem como 

pontos negativos e positivos da edificação. 

  

Figura 2: Fachada do Residencial Toscana. Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

  

Figura 3: Escoramento metálico da laje. Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

Deste modo, realizou o processamento dos dados, ou seja, uma análise comparativa e 

quantitativa das ferramentas sustentáveis existentes na edificação com os critérios 

estabelecidos no programa do Selo Casa Azul + CAIXA, o qual com base na análise dos 

resultados foi proposto soluções e melhorias na edificação. 

 

4. Resultados 

 

De acordo com a metodologia supracitada, o residencial é composto por apartamentos e 

coberturas, no qual está sendo construído, apresentando especialmente sistema de usina 

fotovoltaica, aquecedor solar, manta acústica entre pavimentos, isolamento térmico nas 

paredes voltadas para o sol poente, um sistema de poço artesiano com medidores individuais 
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de água fria e água quente, medidores individuais de energia elétrica e gás, e um sistema de 

elevador com resgate automático. 

Com os dados obtidos conforme a visita in loco foi possível obter a seguinte análise 

demonstrada na Tabela 2. 
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ATENDIDA 
OBSERVAÇÕES 

1
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ID
A
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1.1 Qualidade e Infraestrutura no Espaço Urbano 4 4 X X 4 Atende 

1.2 
Relação com o Entorno: Interferências e Impactos no 

Empreendimento 
3 3 X X 

3 Atende 

1.3 Coleta Seletiva 3 3 X X 3 Atende 

1.4 Melhorias no Entorno 3 3     0 Não atende 

1.5 Recuperação de Áreas Degradadas e/ou Contaminadas 3 3     0 Não atende 

1.6 
Revitalização de Edificações Existentes e Ocupação de Vazios 

Urbanos 
3 4     

0 Não atende 

1.7 Paisagismo 3 3   X 3 Atende 

1.8 Equipamentos de Esporte e Lazer 3 4     0 Não atende 

1.9 Adequação às Condições do Terreno 3 3     3 Atende 

1.10 Soluções Sustentáveis de Mobilidade 2 4   X 2 Atende 
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 2.1 Orientação ao Sol e aos Ventos 3 3 X X 3 Atende 

2.2 Desempenho Térmico e Lumínico 4 4 X X 4 Atende 

2.3 Dispositivos Economizadores de Energia 2 2 X X 2 Atende 

2.4 Medição Individualizada de Gás 3 3 X X 3 Atende 

2.5 Ventilação e Iluminação Natural dos Banheiros 2 3     2 Atende 

2.6 Iluminação Natural de Áreas Comuns 3 3     3 Atende 

2.7 Sistema de Aquecimento Solar 4 4     4 Atende 

2.8 Geração de Energia Renovável 3 5   X 5 Atende 

2.9 Elevadores Eficientes 2 2     2 Atende 

3
. 

G
E

S
T

Ã
O

 

E
F

IC
IE

N
T

E
 D

A
 

Á
G

U
A

 

3.1 Dispositivos Economizadores de Água 3 3 X X 3 Atende 

3.2 Medição Individualizada de Água 3 3 X X 3 Atende 

3.3 Áreas Permeáveis 4 4 X X 4 Atende 

3.4 Reúso de Água Servidas / Cinzas 5 5     0 Não atende 

3.5 Aproveitamento de Águas Pluviais 4 4   X 0 Não atende 

3.6 Retenção ou Infiltração de Águas Pluviais 3 3     3 Atende 

4
. 
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Ã
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S
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S
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E
N

T
Á

V
E

L
 

4.1 Gestão de Resíduos da Construção e Demolição 3 3 X X 0 Não atende 

4.2 Formas e Escoras Reutilizáveis (ou não utilizadas) 3 3 X X 3 Atende 

4.3 Madeira Certificada 1 3 X X 0 Não atende 

4.4 Coordenação Modular 3 3     0 Não atende 

4.5 Componentes Industrializados ou Pré-fabricados 3 3     0 Não atende 

4.6 Pavimentação e Calçamento com RCD 3 3     0 Não atende 

4.7 Gestão Eficiente da Água no Canteiro de Obras 3 4   X 0 Não atende 
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5
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D
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5.1 Capacitação para Gestão do Empreendimento 2 2 X X 2 Atende 

5.2 Educação Financeira e Planejamento Financeiro dos Moradores 2 2 X X 2 Atende 

5.3 Mitigação do Desconforto da População Local Durante as Obras 2 2     2 Atende 

5.4 Inclusão dos Trabalhadores e Fornecedores Locais 1 1     1 Atende 

5.5 Capacitação Profissional dos Empregados 2 2     0 Não atende 

5.6 Ações para Mitigação de Riscos Sociais 3 3     0 Não atende 

5.7 Educação Ambiental dos Empregados e Moradores 2 2     0 Não atende 

5.8 Ações para Geração de Emprego e Renda 2 2     0 Não atende 

5.9 Ações de Integração Social na Comunidade 1 1     0 Não atende 

5.10 Apoio na Manutenção Pós-Ocupação 3 3   X 3 Atende 

5.11 Segurança e Saúde no Canteiro de Obras 1 3     1 Atende 

6
. 

IN
O

V
A

Ç
Ã

O
 

6.1 Aplicação do BIM na Gestão Integrada do Empreendimento 3 3     0 Não atende 

6.2 Gestão para Redução das Emissões de Carbono 5 5     0 Não atende 

6.3 Sistemas Eficientes de Automação Predial 3 3     0 Não atende 

6.4 Conectividade 2 2   X 0 Não atende 

6.5 Ferramentas Digitais Voltadas a Práticas de Sustentabilidade 3 3     0 Não atende 

6.6 
Possibilidade de Adequação Futura da UH as Necessidades dos 

Usuários 
3 3     

3 Atende 

6.7 Outras Propostas Inovadoras 3 10     0 Não atende 

7. BÔNUS 7.1 Critério Bônus 2 6     0 Não atende 

Tabela 2: Critérios conforme a análise do case do Residencial Toscana. Fonte: Elaborado pelos 

autores, baseado no quadro resumo da CEF, 2020. 

 

Assim, pela análise do Quadro 1, tem-se que na categoria “Qualidade Urbana e Bem-

Estar” o edifício obteve 18 pontos, atendendo aos três critérios obrigatórios, porém não 

atingiu a pontuação mínima deste identificador. Na categoria “Eficiência Energética e 

Conforto Ambiental” o projeto atendeu aos critérios mínimos estabelecidos com um total de 

28 pontos. A categoria “Gestão Eficiente da Água” o residencial atendeu aos itens 

obrigatórios e atingiu 13 pontos, mas não obteve a pontuação mínima do identificador em 

questão. Na categoria “Produção Sustentável” o edifício alcançou somente 3 pontos, não 

atendendo aos critérios de pontuação mínima e itens obrigatórios nesta categoria. No 

identificador “Desenvolvimento Social” o residencial atendeu aos itens obrigatórios e obteve 

11 pontos, entretanto não atingiu a pontuação mínima. E na categoria de “Inovação”, atendeu 

somente um critério com 3 pontos, não atingindo a pontuação mínima exigida. 

Portanto, de acordo a análise, tem-se que o Residencial Toscana, não se enquadra para a 

obtenção de alguma gradação da certificação do Selo Casa Azul + CAIXA, pois a edificação 

atende aos critérios de pontuação mínima, possuindo um total de 76 pontos em 27 critérios, 

porém não atende a todos os critérios considerados obrigatórios, e obtém somente a 
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pontuação mínima para o identificador da categoria “Eficiência Energética e Conforto 

Ambiental”. 

Nota-se que o residencial estaria apto para a aquisição da certificação de gradação do tipo 

Prata do Selo Casa Azul + CAIXA, caso atendesse aos critérios obrigatórios do item 4.1 

(gestão de resíduos da construção e demolição) e 4.3 (madeira certificada). Além desses, 

seria interessante para a construtora que atendesse ao critério livre escolha 3.6 

(aproveitamento de águas pluviais), visto que ela já executou esse critério em outras 

construções de sua propriedade. Os critérios obrigatórios não atendidos são indispensáveis, 

pois geram reaproveitamento e destino adequado dos resíduos de construção e demolição. 

  

5. Considerações finais 

 

Os selos podem trazer mudanças substanciais, inclusive para o diferencial do escritório 

do referido projeto, pois são ótimas ferramentas de comprovação de uma construção 

sustentável, que por meio delas pode-se estabelecer métricas e atingir patamares superiores 

aos das construções sustentáveis tradicionais. 

Contudo, após realizada uma análise criteriosa e minuciosa dos documentos 

disponibilizados pela construtora, os registros fotográficos realizados, a visita in loco e a 

revisão bibliográfica sobre o Selo Casa Azul + CAIXA, o empreendimento analisado neste 

case, o Residencial Toscana, não atendeu aos critérios estabelecidos para a obtenção da 

certificação. 

Por tudo o que foi abordado, fica evidente que mesmo o residencial não conseguindo a 

obtenção da certificação, ele se destaca, pois apresentou em sua maioria critérios atendidos 

que proporcionará conforto ambiental aos seus residentes. Entretanto é fundamental que os 

aspectos não atendidos sejam readequados para que se tornem ainda mais satisfatórios, 

auxiliando na sustentabilidade do meio ambiente e podendo ter a possibilidade da conquista 

do selo. 
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Soluções sustentáveis para projetos urbanísticos 

 

Sustainable solutions for urban projects 

 

 

Adeildo Barbosa Júnior, Arquiteto e Urbanista, Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). 

adeildobjunior@gmail.com 

 

Resumo 

Este documento tem por objetivo propor, através dos conceitos de sustentabilidade aplicados no 

campo de conhecimento da arquitetura e urbanismo, soluções para problemas comuns no trabalho do 

projetista urbanista, com foco em loteamentos locais. Para tanto, introduz o conceito de 

sustentabilidade, pontuando como ele surgiu e como vem se desenvolvendo ao longo dos tempos. 

Em seguida aborda sobre o conceito aplicado especificamente à arquitetura e urbanismo, para então 

apresentar propostas sustentáveis para serem aplicadas nos projetos de loteamentos. Os temas 

abordados vão desde a forma básica do lote, a composição das quadras, o conceito de corredor de 

serviços aplicado às quadras, a proposição das ruas locais sem cruzamentos, uma discursão sobre 

pavimentos aplicáveis no conceito apresentado, a tipologia das calçadas que melhor se adequa ao 

conceito de sustentabilidade e uma proposta para a instalação de redes subterrâneas de infraestrutura 

de baixo custo. Por apresentar ideias originais do autor, construídas pela experiência e conhecimento 

acumulados a partir da leitura, crítica e avaliação de diversos textos e obras ao longo dos anos, nem 

sempre foi possível resgatar as fontes desses conhecimentos. 

 

Palavras-chave: Urbanismo; Planejamento; Infraestrutura 

 

Abstract 

This document aims to propose, through the concepts of sustainability applied in the field of 

knowledge of architecture and urbanism, solutions to common problems in the work of the urban 

designer, focusing on local subdivisions. To this end, it introduces the concept of sustainability, 

pointing out how it came about and how it has been developing over time. Then, it addresses the 

concept applied specifically to architecture and urbanism, to then present sustainable proposals to 

be applied in allotment projects. The topics covered range from the basic shape of the lot, the 

composition of the blocks, the concept of the service corridor applied to the blocks, the proposition 

of local streets without intersections, a discussion of the pavements applicable in the concept 

presented, the type of sidewalks that best fit adapts to the concept of sustainability and a proposal 

for the installation of low-cost underground infrastructure networks.As it presents the author's 

original ideas, built on experience and knowledge accumulated from reading, criticizing and 

evaluating various texts and works over the years, it was not always possible to rescue the sources 

of this knowledge. 

 

Keywords: Urbanism; Planning; Infrastructure 
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Introdução 

 

Ao arquiteto e urbanista cabe uma percepção crítica da forma como as cidades se 

desenvolvem e qual o resultado das transformações que nelas ocorrem. Como a maioria das 

cidades cresceu de forma espontânea, as mais antigas tiveram que se adequar a necessidades 

diversas ao longo do tempo. A infraestrutura imposta por cada inovação que surgia ao longo 

do tempo foi mudando e continua alterando o jeito das cidades: pavimentações com 

diferentes tecnologias e materiais; iluminações que evoluíram de tochas aos postes atuais, 

passando por lampiões a gás ou outros combustíveis; calçadas que vieram com o surgimento 

das diferentes modalidades de transportes e que evoluíram da tração animal até o automóvel; 

os postes que foram acumulando diferentes modalidades de redes, como as elétricas, 

telegráficas e de telefonia; sistemas de abastecimento de água potável; sistemas de drenagem 

das águas pluviais; sistemas de esgotamento sanitário, dentre outros. 

Com os vários processos históricos de crescimento das cidades, pela migração massiva 

das populações rurais, nasce também as primeiras experiências na tentativa de ordená-las, 

por causa da demanda habitacional. Em cada lugar do mundo, esse processo ocorre em 

momentos específicos e em épocas distintas. No Brasil recebe seu maior impulso entre os 

anos de 1930 e 1940. O planejamento urbano, no entanto, quase nunca acompanhou a real 

demanda da população, ocasionando assentamentos irregulares e sem planejamento, 

corroboradas pela apatia do poder público. As intervenções planejadas nas cidades ficam 

quase que restritas a loteamentos públicos e privados. Em raros casos, temos exemplos de 

cidades planejadas, mas que perderam suas principais características no decorrer do tempo 

ou ficaram obsoletas diante de novas necessidades. O exemplo mais emblemático talvez seja 

o de Brasília /DF, totalmente descaracterizada diante das necessidades habitacionais.  

Novas demandas sempre trazem novos desafios. A utilização da energia elétrica para 

fins domésticos trouxe, por exemplo, a necessidade da implantação de redes de condutores 

que foram anexadas às cidades como um corpo estranho, mas necessário, em um longo 

processo, como em quase toda mudança. As soluções encontradas para os problemas das 

cidades, quando estes surgiam, acabavam por gerar novos incômodos, obrigando a cidade a 

se reinventar. Ao arquiteto e urbanista cabe transformar novas demandas em soluções. E o 

conceito de sustentabilidade parece cada vez mais atrelada às exigências do nosso tempo. 

Baseado em alguns referenciais teóricos, este trabalho visa abordar propostas 

tecnológicas para problemas comuns nas cidades. Essas proposições visam orientar o 

trabalho dos arquitetos e urbanistas no planejamento e organização dos espaços urbanos, 

com o olhar voltado para a sustentabilidade dos mesmos. A metodologia se baseou na 

pesquisa teórica, revisão literária e escolha ou proposição das soluções que melhor se 

adequam aos conceitos que envolvem a sustentabilidade. 

 

1. Sustentabilidade 

 

Antes de se discutir qualquer coisa sobre o termo “sustentabilidade”, deve-se entender 

como ele passou a fazer parte do nosso vocabulário e como as discussões em torno dele têm 

se desenvolvido desde então. Existem na história exemplos de notória providência humana 

em pensar soluções para problemas futuros. Há, por exemplo, o caso emblemático do plantio 
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de mudas de carvalho durante a construção da Capela do King’s College, em Cambridge, 

em 1547, para ser utilizado séculos depois em sua reforma (Gauzin-Müller, 2011). Há ainda 

relatos de reflorestamentos efetuados por portugueses e ingleses no século XVII para manter 

o estoque necessário de madeira para a construção de navios e ainda o simbólico caso do 

reflorestamento da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, no século XIX, a fim de restaurar o 

sistema de nascentes que estava se esvaziando. 

No entanto, foi somente em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, que foi discutida a 

responsabilidade das ações humanas geradoras de degradação ambiental e poluição, mesmo 

que pontuais, no equilíbrio do mundo como um todo. Em 1987 foi apresentado pela 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente um diagnóstico, conhecido como Relatório 

Brundtland, de problemas ambientais à Organização das Nações Unidas (ONU), que sugeria 

que o desenvolvimento ambiental e o econômico andassem juntos, tendo apresentado pela 

primeira vez o termo “desenvolvimento sustentável”. Mas foi somente em 1992, durante a 

Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, Brasil, conhecida 

como ECO-92, que as pautas do desenvolvimento sustentável passaram a ser consolidadas. 

Essas pautas viriam mais tarde ser registradas num documento conhecido por Agenda 21. 

Na ocasião da ECO-92, o consultor britânico John Elkington já havia situado 

conceitualmente o princípio da “sustentabilidade corporativa”, criando o termo “tripé da 

sustentabilidade” (Triple botton line). Para ele, os resultados de uma organização corporativa 

poderiam ser avaliados sob três óticas: social, ambiental e financeira. Voluntariamente, 

diversas empresas foram gradativamente aderindo aos princípios do desenvolvimento 

sustentável, gerando relatórios que apontam o impacto econômico, ambiental e social que 

seus produtos geram e informando seus consumidores. 

 

2. Sustentabilidade na Arquitetura e Urbanismo 

 

O impacto dessas ideias na arquitetura e urbanismo foi acontecendo ao longo das 

discussões que derivaram desse contexto. A indústria da construção civil passa a questionar 

os materiais de construção, as técnicas construtivas, as formas de fornecimento de energia e 

água, entre outras questões relacionadas ao seu âmbito. Entretanto, o verdadeiro impacto foi 

conceitual, visto que pouca coisa mudou com relação às formas regionais de construção, 

salvo algumas experiências isoladas e amplamente promovidas e documentadas. A 

“arquitetura ecológica” adota, além de conceitos de conforto bastante explorados nas bases 

do modernismo, materiais que a princípio pareciam divergir do que pudesse remeter a 

ecologia, como por exemplo a madeira. O uso abundante deste material proposto como 

melhor opção para uma arquitetura ecológica encontra sua justificativa no conceito do 

“aprisionamento do carbono”. É que as árvores, em seu metabolismo, transformam grandes 

quantidade de gás carbônico na madeira que forma seus troncos e retira parte desse gás da 

atmosfera, responsável direto pelo efeito estufa e aquecimento global (Gauzin-Müller, 

2011). É notório que para que o efeito do uso da madeira seja eficiente, ela deve ter origem 

em programas de reflorestamento e não de desmatamentos, como é mais frequente no Brasil. 

As soluções arquitetônicas e para os interiores das edificações são amplas e muitas 

empresas se empenharam em criar e divulgar produtos e selos ecológicos. Os 

eletrodomésticos passaram a exibir selos de eficiência energética, os fabricantes de 
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esquadrias de madeira passaram a certificar a origem do material de reflorestamento, os 

fabricantes de metais sanitários criaram sistemas de acionamento que utilizam a água em 

quantidades suficientes ao seu fim, dentre outras inumeráveis possibilidades. 

No urbanismo, por outro lado, pouca coisa mudou, apesar de nesse campo tantas 

questões sustentáveis serem discutidas pelos seus teóricos antes mesmo do surgimento do 

termo “sustentabilidade”. Essas soluções passam pelo desenho urbano que valoriza o uso da 

cidade por pedestres e ciclistas; propostas de arborização para amenização climática, 

conforto acústico e humanização das vias; aproveitamento inteligente da topografia para 

favorecer drenagem, orientação dos lotes, acessibilidade, dentre outros fatores. 

 

3. Proposições Sustentáveis para uso do Solo Urbano 

 

A gama de assuntos que podem e devem ser discutidos quando se fala em 

sustentabilidade no espaço urbano é infinita. O foco ora proposto, no entanto, está na 

orientação de pequenas decisões nos projetos urbanos capazes de gerar impacto na cidade 

como um todo, beneficiando o funcionamento da cidade, com foco em aspectos sustentáveis. 

São temas recorrentes dessas propostas a otimização na utilização de recursos materiais e 

financeiros na construção e manutenção de pavimentações e redes diversas, analisando e 

discutindo seus benefícios. 

 

3.1. Lotes e quadras retangulares 

 

Cada uma das cidades mais antigas se desenvolveu com peculiaridades que as tornam 

únicas. Talvez por isso as proposições teóricas relacionadas ao planejamento urbano e 

principalmente à reestruturação das malhas urbanas vernaculares sejam pouco aplicáveis. 

Por isso, neste trabalho optou-se por sugerir a mais simples forma para o elemento básico 

que compõe o desenho urbano: o lote. Do ponto de vista da sustentabilidade, o lote retangular 

dá a possibilidade ao arquiteto de adequar o partido arquitetônico a qualquer situação de 

orientação, insolação, desníveis, dentre outras. Esta forma está consagrada na maior parte 

dos loteamentos com pouca declividade, que é a condição ideal do ponto de vista de custos 

de construção e manutenção, ideias aliadas à sustentabilidade. Os lotes propostos para esse 

estudo podem apresentar diferentes medidas, desde que se adequem às análises apresentadas. 

Partindo do lote retangular, passa-se ao segundo elemento mais importante do desenho 

urbano, a quadra, que constitui a ilha que une diversos lotes, cercada de vias por todos os 

lados. A quadra proposta, retangular, pode apresentar diferentes tipologias. Através de um 

estudo baseado na eficiência na distribuição das redes de infraestrutura, podem ser tomadas 

algumas decisões quanto à que melhor se adequa ao conceito de sustentabilidade. Na Tabela 

1, foram propostas algumas tipologias. Nelas, foram calculadas as metragens lineares de 

redes necessárias ao suprimento dos serviços de infraestrutura para cada lote, representados 

pela linha tracejada em vermelho (MASCARÓ, L. 2005, p.47). 

Observa-se uma relação variável entre as tipologias e a quantidade linear necessária de 

instalações de rede para suprir as necessidades de cada lote. As tipologias em que os lotes 

têm sua frente alinhada a apenas duas ruas têm redução significativa da quantidade de rede 

por lote. As tipologias foram aproveitadas dos estudos de MASCARÓ, L., menos a última, 
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proposta pelo autor. Esta se baseia na criação de um corredor de serviços comum aos lotes, 

que será analisada adiante. Deve-se atentar ao fato de que esta tipologia pode ser aplicada a 

quadras com diferentes dimensionamentos de lotes. Quanto mais compridas as quadras, 

maior a economia gerada com relação ao sistema viário necessário à urbanização. 

TIPOLOGIAS DAS QUADRAS E SUAS CARACTERÍSTICAS DE REDES 
 

 
 

    

Quadra com 

100 x 100m 

Quadra com 

100 x 100m 

Quadra com 

100 x 160m 

Quadra com 

100 x 160m 

Quadra com 

100 x 160m 

28 lotes c/ média 

de 357,14m² 

20 lotes c/ média 

de 500,00m² 

32 lotes c/ média 

de 500,00m² 

32 lotes c/ média 

de 500,00m² 

32 lotes c/ média 

de 490,00m² 

400m de redes 200m de redes 520m de redes 320m de redes 160m de redes 

14,28m de rede 

por lote. 

10,00m de rede 

por lote. 

16,25m de rede 

por lote. 

10,00m de rede 

por lote. 

5,00m de rede por 

lote. 

Tabela 1: Tipologias de quadras e suas características de rede. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.2. Corredor de serviços comum 

 

Uma das mais importantes proposições do presente estudo é a criação do corredor de 

serviços comuns. Esse corredor é voltado para os fundos de todos os lotes e pode ser 

acessado por eles do fundo de seus lotes, através de portas no muro traseiro. Sua função é 

servir à instalação das redes de infraestrutura, minimizando a quantidade necessária das 

mesmas, como foi visto anteriormente. Servirá ainda a diversos fins ligados ao conceito de 

sustentabilidade. 

Com uma faixa proposta de no mínimo dois metros de largura, o corredor de serviços 

será fechada com uma lixeira comum a todos os lotes, como num sistema de condomínio. 

Recuada com relação à calçada, para colocação do lixo fora dos passeios, essa lixeira poderá 

ter seus custos compartilhados com os moradores da quadra. Na parte recuada, pode-se 

instalar containers de lixo reciclável, facilitando o trabalho de coleta. Essas lixeiras estarão 

localizadas em ruas laterais. Assim, os caminhões de coleta não atrapalham o fluxo. 

 

Figura 1: Ilustração esquemática da saída do corredor de serviços. 

Fonte: eleborada pelo autor. 
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Podem ser agregados ao corredor de serviços: sistemas locais de tratamento de efluentes, 

quando da existência de rede de esgotos; tanques de armazenamento de água pluvial para 

réus; miniestações de tratamento para reuso das águas servidas; além de todas as redes de 

infraestrutura, como elétrica, telefonia, TV’s a cabo e abastecimento d’água. Todos os custos 

de equipamentos podem ser compartilhados pelos habitantes das quadras, reduzindo os 

custos e liberando espaço nos lotes. 

 

3.3. Ruas livres de cruzamentos 

 

Analisar a cidade como um todo com vistas à mobilidade urbana, exige que se estude o 

movimento das pessoas dentro da cidade, a distância elas percorrem entre suas residências e 

o trabalho ou a escola dos filhos, as vias principais que percorrem com mais frequência, 

dentre outros dados. As boas soluções locais, multiplicadas ao longo de toda a cidade, tende 

a causar impacto não apenas localmente, com a melhoria do conforto local, como no todo, 

gerando economia de escala. A hierarquização das vias públicas e sua classificação em vias 

locais, coletoras, arteriais e estruturais estão presentes em quase todas as grandes cidades e 

devidamente classificadas em seus planos diretores. Quando uma via local passa a ser 

amplamente utilizada como alternativa, ao invés de se analisar o que gera a retenção, acaba-

se optando por prover a via local com pavimentação que favoreça a sua utilização não 

planejada, muitas vezes até tornando-a uma via com função arterial. Respeitar a hierarquia 

das vias e trabalhar para que elas mantenham a sua função original são decisões sustentáveis, 

porque evitam investimentos desnecessários advindos da estruturação das mesmas e da sua 

manutenção, além de manter seguros os seus usos locais. 

Sendo assim, uma vez proposta a tipologia do elemento quadra, o arranjo proposto para 

o arruamento leva em consideração aspectos importantes quando se trata de ruas locais, para 

tráfego que atenda o uso de baixo a moderado. Nesse contexto é importante que qualquer 

proposição atenda aos requisitos de promover o tráfego de veículos em baixa velocidade e 

priorizar a mobilidade do pedestre. A proposição apresentada possui, além das qualidades 

exigidas pelas balizas impostas pela mobilidade (baixa para veículos e alta para pedestres), 

outras características que valem salientar. A tipologia apresentada acaba hierarquizando as 

ruas locais pelo seu comprimento. Isso ocasiona a criação de ruas mais curtas, que podem 

ser mais estreitas, fazendo com que o uso pelo transporte público ou serviços de coleta não 

atrapalhem o fluxo nas ruas mais largas. 

 

Figura 2: Tipologia para loteamento sem cruzamentos.  

Fonte: elaborada pelo autor. 
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O arranjo proposto facilita a quebra da velocidade da drenagem das águas pluviais, em 

caso de desníveis, podendo se adequar a diversas situações de topografia. O fato de não 

existirem cruzamentos evita a necessidade de instalação de semáforos, que retardam o fluxo 

de veículos. Quanto a travessia de pedestres, esta pode ser resolvida com passarelas ao nível 

da calçada, solução que ao mesmo tempo obriga a diminuição da velocidade dos veículos e 

facilita a mobilidade dos portadores de necessidades especiais. 

 

3.4. Pavimentos 

 

Os primeiros pavimentos que se têm notícia ao longo da história e que resistiram ao 

tempo para nos dar comprovação de sua existência eram feitos de mosaicos de pedras. Os 

romanos tinham numerosas redes de estradas feitas em pedra que interligavam toda a Europa 

ocupada pelo Império Romano. Trechos dessas estradas ainda existem em alguns pontos. De 

lá pra cá, apesar de surgirem novas tecnologias de pavimentação e de conhecermos melhor 

as questões tecnológicas de cada uma delas, como resistência, desempenho, permeabilidade 

e outros fatores, os métodos antigos ainda são utilizados. 

Quando se pensa em pavimentação urbana nos dias de hoje, é inevitável a correlação que 

se faz com os veículos automotores. São eles os responsáveis por transportar pelas cidades 

brasileiras a grande maioria das pessoas, através do sistema público de transporte. Há ainda 

o grande número de veículos particulares, como carros e motos. Os pavimentos feitos para 

a cidade devem levar em consideração as questões ligadas ao tráfego desses veículos. Para 

tanto devem atender exigências relacionadas à resistência às cargas verticais e horizontais, 

ao desgaste provocado na sua base devido à permeabilidade do pavimento, à facilidade de 

locomoção dos veículos que afeta o consumo de combustível, ao atrito suficiente para 

viabilizar frenagens, a baixa sonoridade que afeta o ruído urbano e à visibilidade em 

situações noturnas, de nevoeiro, etc. (MASCARÓ, L., 2005, p.64). É notório como cada uma 

dessas características tem correlação direta com o conceito de sustentabilidade em temas 

como economia, conforto ambiental e acústico, durabilidade, meio ambiente e 

permeabilidade do solo. 

As características físicas de cada pavimento fazem com que cada um se adeque a 

diferentes exigências. Os pavimentos, quanto à sua capacidade de deformação, se dividem 

em três tipos: os flexíveis, constituídos em sua maioria por revestimentos asfálticos; os 

semiflexíveis, constituídos por blocos de concreto (travados ou não) e paralelepípedos de 

pedra; e os rígidos, constituídos por lajes rígidas de concreto (MASCARÓ et al., 2005, p.67). 

Nas capitais brasileiras se notabilizou o uso dos pavimentos flexíveis em quase todas as 

situações, inclusive às que elas não se adequam. Em vias locais, o asfalto está presente por 

causa da qualidade acústica e pelo conforto ao motorista, ignorando-se o fato de que ele 

beneficia a velocidade de tráfego e o uso como via arterial alternativa. Em vias estruturais, 

por sua vez, é usado sem se levar em consideração a baixa resistência e durabilidade para o 

uso de transporte pesado, obrigando manutenções constantes em falhas decorrentes do 

tráfego. O quadro a seguir mostra as principais características de cada pavimento com 

relação ao seu uso, servindo como parâmetro para a utilização no planejamento urbano. 
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QUADRO COMPARATIVO DOS TIPOS DE PAVIMENTOS  

Categoria Tipo Resist. Conforto Ruído Custo Durab. Nível Manut. 

Flexível Asfalto Baixa Alto Baixo Baixo Baixa Alto 

Semiflexível 
Blocos de Concreto Média Médio Alto Médio Alta Baixo 

Paralelepípedos Média Baixo Alto Médio Alta Baixo 

Rígido Concreto Alta Médio Médio Alto Alta Médio 

Tabela 2: Quadro comparativo dos tipos de pavimentos e de suas características ligadas à 

sustentabilidade. Fonte: elaborado pelo autor. 

Para as ruas locais, devido aos mecanismos de controle de fluxo de veículos e velocidade, 

é desejável que se use pavimentos semiflexíveis. Dentre as opções expostas, os blocos de 

concreto apresentam uma ligeira vantagem sobre os paralelepípedos por causa do seu 

acabamento. Os blocos intertravados, apesar de caros e vindos de uma indústria poluente, 

compensam na durabilidade, na permeabilidade do solo, visto que são assentados sem 

argamassa e sem rejunte e na facilidade de manutenção, visto que se precisar fazer qualquer 

serviço na rua é só retirar e blocos e depois remontá-los. Quanto à desvantagem quanto aos 

ruídos, estas seriam amenizadas com os redutores de velocidade e o desencorajamento do 

uso das vias locais como alternativas de fluxo. 

 

Figura 3:  Pavimentação propostas para ruas locais. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Uma outra orientação alinhada com as questões de sustentabilidade seria que se 

revestissem as faixas de estacionamento com pavimentos semipermeáveis, como por 

exemplo os concregramas. O impacto em escala dessa opção traria grandes benefícios à 

absorção de água pelo solo, um dos grandes problemas ambientais das grandes cidades. 

 

3.5.Calçadas 

 

Os passeios para pedestres são elementos muito importantes na ambiência das cidades e 

quando valorizados, trazem sensação de bem-estar para os pedestres. Para que sejam 

confortáveis, devem transmitir sensação de segurança com relação ao fluxo de veículos, 

sombreamento para proteção do sol e largura confortável para circulação dos pedestres e 

portadores de necessidades especiais. É claro que a forma mais fácil de conseguir atender 
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todos esses requisitos seria a plantação de árvores. Um problema comum nas grandes cidades 

é a largura muitas vezes estreita dos passeios. Em loteamentos de interesse social, por 

exemplo, as calçadas são tão estreitas que dificultam o caminhar sobre elas (ABBUD, 2006). 

Uma atitude sustentável com relação a isso seria mudar a cultura em voga. Segundo estudos 

da Associação Americana de Engenheiros Florestais (2003) cada árvore plantada cria 

benefícios anuais de US$ 273,00, distribuídos nos itens: economia de refrigeração, controle 

de erosão, proteção à vida silvestre e controle de poluição do ar (MASCARÓ et al., 2006). 

Baseado em estudos mais atuais poderia ainda ser acrescentado o ítem relacionado ao 

aprisionamento do carbono, pois “no decorrer de seu crescimento, as árvores absorvem CO2 

para fabricar celulose e a lignina de que são constituídas” (GAUZIN-MÜLLER, 2011). 

Levando-se em conta os benefícios citados, a tipologia desejável para as calçadas seria 

a exposta na Figura 4 e construída competentemente num condomínio vertical mostrado na 

foto da Figura 5. 

 

Figura 4: Tipologia para via local proposta neste trabalho. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 5: Vista da Rua Ricardo Hardman, Recife/PE, em que foi realizada uma calçada com faixa 

para árvores e faixa para pedestres, em uma tipologia próxima à proposta neste trabalho. 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Claro que para que haja essa mudança de paradigmas na construção de novos 

loteamentos e no desenho urbano, há um fator determinante para os rumos da arborização 

nos passeios das cidades brasileiras. São os postes que transportam as redes elétricas, 

telefônicas e algumas vezes de TV a cabo e internet. Por isso o item a seguir deverá tratar 

desse tema, propondo-se uma solução simples. 

 

3.6.Redes de infraestrutura 

 

Quando se fala em arborização nas cidades, é comum que venha à mente o problema das 

calçadas estreitas que são praticamente impeditivas. Mas o maior desafio do planejamento 

urbano para que se tenham cidades verdes sem necessariamente termos espaços 

extremamente amplos, que são financeiramente inviáveis em muitos casos, é lidar com a 

incompatibilidade das árvores com as redes elétricas e outras que utilizam os famigerados 

postes. As empresas de distribuição de energia são obrigadas a frequentemente executar 

podas nos locais em que as árvores já existem e essa poda é feita sem nenhum critério que 

não seja livrar a rede elétrica. Isso por vezes afeta a estrutura das árvores, fazendo com que 

elas tombem. Quase nunca elas são remanejadas e o resultado são cidades cada vez menos 

arborizadas. 

A única forma de resolver esse problema seria acabar com as redes aéreas de distribuição. 

A imediata solução seria providenciar redes subterrâneas. Em alguns lugares elas até 

existem, mas em antigas galerias subterrâneas visitáveis, de construção inviável nas atuais 

escalas de crescimento das cidades. Por outro lado, quando se imagina a opção de dutos 

subterrâneos, logo vem a mente a questão das infiltrações de água que poderiam 

comprometer todo o sistema em eventuais falhas provocadas por elas. No entanto, já existe 

tecnologia para a criação de dutos estanques. A busca por esse tipo de solução geralmente é 

infrutífera, mas essa solução pode ser encontrada em tecnologias amplamente aplicadas em 

outra área da engenharia: a construção de sistemas de abastecimento em postos de gasolina. 

 

 

Figura 6:  Sistema ecológico de abastecimento de combustível da empresa Zeppini. 

Fonte: http://www.zeppini.com.br/assets/site/images/ConteudoHome/Posto.png 
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Há cerca de 25 anos, no Brasil, os postos utilizavam para o transporte de combustível 

entre os tanques enterrados e as bombas de abastecimento tubos e conexões de zinco 

roscáveis, também enterrados. Era comum e de difícil detecção os vazamentos de 

combustível, que acabavam por poluir os lençóis freáticos. Até que veio a inovação de toda 

uma tecnologia criada para que o combustível jamais entrasse em contato com o solo. No 

meio específico dos distribuidores de combustível, essas soluções foram denominadas 

“instalações ecológicas” e passaram a ser exigidas na instalação de novos postos e nas 

reformas dos antigos. 

As tubulações passaram a ser feitas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade, com tubos 

de até 200m sem emendas e com a possibilidade de realizar emendas com luvas de 

eletrofusão, que através de mecanismos simples realizam uma emenda com a queima do 

material, tornando-a 100% estanque. 

O sistema é composto de caixas de visita totalmente impermeáveis, feitas para que os 

combustíveis não entrassem em contato com o solo, mas que impedem que a água entre no 

sistema. As emendas dos tubos com as caixas são feitas com flanges em PEAD também, que 

tem um tempo de vida estimado em mais de 100 anos. É possível a utilização imediata das 

soluções já existentes nas redes de distribuição, mas com alguns ajustes, essa tecnologia 

poderia servir com muito mais eficiência aos fins das empresas de fornecimento de energia 

elétrica e afins, com um custo reduzido (mais barato que os posteamentos), seguro, ecológico 

e consequentemente sustentável. 

As redes de iluminação pública poderiam gradativamente ser substituídas por luminárias 

com células fotovoltaicas, que são totalmente independentes da necessidade de redes e já 

estão gradativamente sendo implantadas no Brasil. Deve-se destacar que o design ainda não 

é o forte desses sistemas, mas gradativamente essa questão virá a ser solucionada. 

 

 

Figura 7: Posteamento com energia fotovoltaica e lâmpadas de LED instaladas.  

Fonte: https://bit.ly/3am8vAQ 

 

4. Conclusão 

 

O conhecimento humano nunca foi e jamais será estático. Muitas das grandes soluções 

de outrora são hoje contestáveis diante de novos desafios que surgem a cada momento. 

Tecnologias se tornam obsoletas num espaço de tempo cada vez menor. As soluções que 

parecem óbvias e fáceis hoje podem estar ultrapassadas durante sua implantação ou até 

322



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

mesmo sua perfeita idealização. Um episódio emblemático relacionado ao urbanismo 

aconteceu quando em Curitiba foram criados nos anos 1990 as paradas de transporte público 

que permitiam a baldeação dos passageiros, para que os trabalhadores gastassem menos com 

mobilidade. Várias cidades copiaram e tem copiado o sistema que hoje não faz mais sentido, 

quando esse controle pode ser feito eletronicamente. 

Os pontos aqui propostos, como em diversas experiências históricas, é parte do que o 

autor entende como correto e solucionável. Pode ser alvo de críticas e contestações, mas é 

importante que seja, pois é através das discussões que as ideias amadurecem. 

O desafio de alcançar cidades cada vez melhores está presente no desafio profissional do 

arquiteto e urbanista, que tem a obrigação de se reinventar a cada dia. O conceito de 

sustentabilidade parece ter vindo para ficar, pois os profissionais de todas as áreas de 

conhecimento devem ter o compromisso com a manutenção adequada do nosso planeta, com 

o meio ambiente e consequentemente com as gerações futuras. 
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Resumo

O presente artigo aborda a relação entre a existência de imóveis abandonados e o conceito de
sustentabilidade, colocando no centro do debate a participação popular. Para tanto, faz uma breve
revisão teórica acerca da sustentabilidade de edificações e da refuncionalização do ambiente
construído. Toma como exemplo os debates que envolvem novos usos para o Terminal de Integração
dos Saco dos Limões, em Florianópolis/SC, e discute a questão da transversalidade na gestão
participativa, pela qual entende-se que os usuários devam participar – desde a fase de idealização e
concepção até a manutenção do edifício. Com base na discussão teórica e no exemplo apresentado,
conclui-se que a mobilização popular, além de transpor as barreiras entre saberes técnicos e populares,
também é fundamental para a implementação de abordagens sustentáveis na cidade.

Palavras-chave: Refuncionalização; Sustentabilidade; Arquitetura; Participação popular; Saco dos
Limões.

Abstract

This article tackles the relationship between the existence of abandoned properties and the concept of
sustainability, placing popular participation at the center of the debate. Therefore, it makes a brief
theoretical review about the sustainability of buildings and the refunctionalization of the built
environment. It takes as an example the debates involving new uses for the Saco dos Limões
Integration Bus Station, in Florianópolis / SC, and discuss the issue of transversality in participatory
management, whereby it is understood that users should participate - from the idealization phase. and
design until the maintenance of the building. Based on the theoretical discussion and on the example
presented, it is concluded that popular mobilization, in addition to crossing the barriers between
technical and popular knowledge, is also fundamental for the implementation of sustainable
approaches in the city.

Keywords: Refunctionalization; Sustainability; Architecture; Popular participation; Saco dos
Limões.
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1. Introdução

A relação entre o tempo e as materialidades, observada por Evaso (1999), na qual os
períodos históricos são definidos pela sucessão de práticas sociais e conjuntos técnicos
produtores do espaço, traz a compreensão de que a história da humanidade é um produto de
sucessivas instabilidades que geram alterações nas funções e nos valores de uso dos objetos
existentes. Então, compreende-se imóveis não utilizados e abandonados como formas que
não acompanharam suas alterações de função, tendo a refuncionalização como mecanismo
essencial na promoção de sua longevidade, ao proporcionar a adaptação para que exerçam as
funções que lhe foram atribuídas (EVASO, 1999).

Para mais, Martins e Cândido (2013, p. 3) afirmam que “a maioria das discussões
teóricas acerca do desenvolvimento sustentável, refere-se ao desenvolvimento da sociedade”.
Assim, Faria (2014, p. 8) aponta a “Concepção Tradicional da Política de Participação
Popular” como uma das abordagens tradicionais do conceito de sustentabilidade, em que o
planejamento das políticas ambientais deve ser orientado pelas necessidades da população e
conduzido por ela. Com isso, relaciona-se o aproveitamento de espaços públicos não só à
sustentabilidade, mas também ao desejo popular, além de assumir caráter legislativo ao
proporcionar o cumprimento da função social do imóvel em questão, previsto pelo Estatuto
da Cidade (Lei nº 10.257/2001).

Além disso, a racionalização do uso dos recursos naturais e a preocupação com o
impacto ambiental, motivadas pela ética e pela equidade social, passam a incorporar a pauta
pela qual as cidades contemporâneas precisam trabalhar para alcançar o desenvolvimento
sustentável, associadas a políticas de participação popular. Em Florianópolis, o processo de
urbanização, motivado pelas lógicas de mercado, do Estado e de necessidade (ABRAMO,
2007), possibilitou que novos edifícios fossem construídos nas mais diversas áreas do
município, em detrimento da utilização de outros que passaram a ser desocupados e/ou
subutilizados, na tentativa de atender as demandas de produção da cidade - indo na
contramão do desenvolvimento sustentável.

O presente artigo propõe uma revisão teórica acerca do conceito de sustentabilidade,
apoiado na percepção sociológica do desenvolvimento sustentável que coloca a participação
popular na centralidade do debate, como instrumento de política ambiental e urbana. Assim,
instiga refletir sobre a relação entre a dinâmica contemporânea da existência de edifícios
abandonados, ou não utilizados, e a abordagem sustentável de prever novos usos para esses
imóveis, a partir de processos de refuncionalização e adaptação. Para tanto, teremos como
exemplo uma proposta realizada pelos autores para o TISAC – Terminal de Integração do
Saco dos Limões, em Florianópolis/SC, como um projeto de refuncionalização da área
pautado nos interesses e necessidades atuais da comunidade.

2. Arquitetura e Sustentabilidade

O termo “sustentabilidade” tornou-se popular, em 1987, nas discussões do documento
chamado “Nosso Futuro Comum” da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento. Para Almeida (2009), a ideia de sustentabilidade popularizou-se devido
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sua aplicação ser pertinente a um cenário global que passava a emergir preocupação
ambiental e como conciliá-la ao desenvolvimento econômico dos países pautando-se, assim,
o conceito de desenvolvimento sustentável como “aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias
necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46 apud LAGE, 2001, p. 23).

É considerável que, na escala das cidades, atingir o desenvolvimento sustentável pode
significar repensar as pautas do planejamento urbano e incluir, além das questões
econômicas, as variáveis ambientais e sociais. Para Silva (2000), os princípios de abordagem
sustentável usados como indicadores para avaliação do desempenho urbano e ambiental, são:
a realização do potencial econômico; integridade ecológica; a equidade social; e o
engajamento civil. Já no campo da arquitetura, a relação com a sustentabilidade poderia ser
compreendida de modo mais holístico, no qual esses quatro pilares atuariam em consonância
para que, primeiramente, seja um programa economicamente lógico que contribua para a
manutenção e preservação dos recursos naturais; segundamente, preveja o uso coordenado
das fontes de energias limpas para transporte e conforto ambiental; em terceiro lugar, busque
capitalizar a mão-de-obra existente e ofertar oportunidades justas de ascensão social; e por
último, incentive as oportunidades de participação e atuação das comunidades.

Esse modelo de planejamento das cidades parece demandar a discussão de diferentes
práticas arquitetônicas e urbanísticas, não somente para potencializar o discurso global sobre
sustentabilidade, mas também para promover mudanças mais significativas no pensamento
acerca do projeto e da concepção de edifícios. Por essa razão, o setor da construção civil é
bastante mencionado dentro das pautas do desenvolvimento sustentável pois, segundo Motta
e Aguilar (2009, v. 4, p. 92), ele “promove impactos econômicos e sociais que contribuem no
aumento da qualidade de vida”, entretanto, também “representa a atividade humana com
maior impacto sobre o meio ambiente”. No Brasil, por exemplo, tem-se que o setor apresenta
um dos índices de geração de resíduos com menor taxa de reciclagem, em torno de 21%
(FARIA, 2019).

Para Foster (1990), antes de discutir o papel da arquitetura e da engenharia no
desenvolvimento sustentável e os respectivos processos de projeto, deve-se ampliar o
entendimento sobre o impacto ambiental da ocupação de novas áreas em detrimento da
recuperação de áreas subutilizadas. Apesar disso, percebe-se que é cada vez mais saturada a
ideia de que as fases com maior potencial de intervenção para o bom desempenho do edifício
construído são as de planejamento e concepção do projeto. Ou seja, a sustentabilidade de uma
construção é, na maioria das vezes, incentivada a partir da realização de novos
empreendimentos que buscam os “selos verdes” – rótulos de mínimo impacto ambiental – a
fim de alcançar os mais altos níveis de qualidade do setor e lucrar com a consequente
valorização imobiliária.

Segundo Motta e Aguilar (2009), as etapas de uma edificação que mais impactam nas
questões de sustentabilidade são as de operação e manutenção do edifício. Ainda nesse
sentido, para Zambrano, Bastos e Fernandes (2008, p. 8) “a etapa de uso pode confirmar e/ou
potencializar um bom desempenho, assim como desperdiçar todo um esforço realizado nas
etapas anteriores”. A partir dessas análises críticas, é possível identificar como a visão
limitada que alguns profissionais do setor e usuários têm sobre a relação entre arquitetura e
sustentabilidade impacta no incentivo ao engajamento civil – no qual os usuários podem
também serem vistos como os principais interessados na aplicação dos recursos das
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edificações e, também, como os responsáveis pelo compromisso com a sustentabilidade e a
gestão de seus próprios resíduos da edificação durante o longo ciclo de sua existência.

Acontece que o caminho para o desenvolvimento sustentável não acaba ao final da
vida útil de uma edificação e, para isso, as estratégias de sustentabilidade, segundo Motta e
Aguilar (2009), devem ser mais inventivas do que inovadoras - indo contra o padrão lógico
dos meios de produção atuais. Ou seja, o nosso modelo de consumo e nossa situação
ambiental exigem um comprometimento com a adoção de medidas de menor impacto, como
por exemplo, a iniciativa do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) que
adota o procedimento de “desconstrução” como uma medida reparadora para o impacto
ambiental da demolição, comumente implantada no final da vida útil das edificações. Nesse
sentido, o processo planejado tem como objetivo potencializar as novas formas de uso para
componentes dos edifícios que ainda apresentarem vida útil residual significativa e, assim,
“Troca-se, portanto, a reciclagem pelo reúso, sendo possível projetar para facilitar a
desconstrução” (CBCS, 2014, p. 89).

Os impactos ambientais para a cidade estão fortemente relacionados aos processos de
degradação que acompanham a urbanização. Como exemplo, podemos citar a geração de
Resíduos de Construção e Demolição (RCD) que, segundo a estimativa da Associação
Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (ABRECON) de
2017/2018, a produção nacional é de 520 kg por habitante por dia (FARIA, 2019). Além de
toda a problemática no eixo ambiental, há o custo social que se manifesta nas ameaças contra
o bom funcionamento da infra-estrutura urbana e sobre a qualidade e segurança de vida da
população. Ademais, as dimensões ecológica e ambiental contemplam, não somente a gestão
correta dos resíduos gerados, mas também questões éticas e sociais que demandam uma
alteração no interesse político e comercial no planejamento das grandes cidades.

A sustentabilidade, quando pensada na concepção de um projeto de reúso para um
edifício construído, junto aos usuários e a estrutura pública administrativa, tem um enorme
potencial de transformação comunitária e cultural, pautado na aplicação transversal do
vínculo com o lugar e com o compromisso social durante a gestão do projeto e/ou da
manutenção da própria edificação. Afinal, é importante reforçar que o desenvolvimento de
sociedades mais sustentáveis pressupõe a responsabilidade ambiental global e o
fortalecimento de vínculos locais para definir prioridades e tomadas de decisões que
fortaleçam a conduta coletiva consciente e a participação popular (CASTELNOU, 2003).

3. A refuncionalização de espaços e o desenvolvimento sustentável da cidade

Nas cidades brasileiras, o avanço da construção civil resultou na produção de novas
construções que apresentam poucas preocupações em relação aos ciclos de produção,
consumo e descarte das matérias primas, bem como às formas de organização do trabalho e
aos impactos causados na natureza. Assim, considerando que as transformações sociais
exigem adaptações das estruturas urbanas (MARTINS; CÂNDIDO, 2013), aquelas não
adaptadas passaram a ser não utilizadas ou até mesmo abandonadas, principalmente em
cidades como Florianópolis que, por ser um polo comercial, imobiliário, turístico e entre
outros, movimenta um grande fluxo de pessoas e, consequentemente, absorve dinâmicas
intensas de produção imobiliária e de expansão urbana.
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Conforme investigado por Acselrad (2009), dentre os indicadores da sustentabilidade
urbana está a promoção da qualidade de vida por meio do direito e do incentivo à cidadania.
Desse modo, compreende-se que a sustentabilidade está, também, diretamente relacionada às
transformações sociais mediante a participação popular em políticas públicas integradas e
participativas, visto que o desempenho das estruturas urbanas depende de sua utilização.
Assim, a adoção pela sustentabilidade – como recurso para o desenvolvimento de uma
sociedade ambiental e socialmente referenciada – tornou-se também uma resposta eficiente
para os questionamentos que permeiam a busca por uma melhor qualidade de vida.

Como exemplo de caso, tem-se o Terminal de Integração do Saco dos Limões
(TISAC), em Florianópolis, uma edificação projetada e construída sem a participação
popular, que atualmente encontra-se desativado de sua função primária há mais de quinze
anos. Enquanto, na época de sua construção, representou uma importante conquista para o
bairro por valorizar o espaço ao investir na mobilidade, após sua inauguração, a partir de
estudos técnicos do Município – conforme consta no processo nº PDI 06/00572382 do
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (2009) –, provou-se um equívoco projetual,
resultando na sua desativação. Dessa forma, passou a ser uma construção não utilizada que
concentra atos de depredação e deterioração do patrimônio público, ainda que apresente um
elevado potencial de utilização para a comunidade ao seu redor e esteja disposta em uma
localização privilegiada do bairro.

Para entender um pouco melhor esta relação entre o bairro e o novo equipamento,
cabe uma breve contextualização histórica. A trajetória da comunidade do Saco dos Limões
mostra que desde sua colonização, ao final do século XVIII, as relações familiares dos grupos
que ali se desenvolveram foram muito significativas, o que favoreceu a apropriação coletiva
daquele espaço. Então, o bairro, que por muito tempo pôde ser descrito como rural, composto
exclusivamente por pequenas casas e grandes chácaras, atualmente, em função da grande
alteração em sua paisagem causada pelos aterros para a construção da avenida Prefeito
Waldemar Vieira e da Via Expressa Sul, se configura predominantemente como residencial e
urbano. Com isso, o cenário da antiga praia desapareceu, dando lugar a uma extensa faixa de
terra não aproveitada, e o trânsito da capital foi desviado pela instalação de vias rápidas que
hoje ligam o centro da cidade aos bairros do sul da Ilha, através do túnel Antonieta de Barros
(Figura 1).
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Figura 01- Mapa de Localização do TISAC. Fonte: elaborada pelos autores via Google Earth.

As mudanças apresentadas, além de ocasionarem a alteração da fisionomia do bairro,
influenciaram também no aumento do valor dos imóveis, consequentemente afetando a
comunidade pertencente àquela área. Segundo Sugai e Villaça (1994), entre os anos de 1970 e
1993, a valorização fundiária urbana no Saco dos Limões apresentou uma variação de
394,7%, correspondendo a um acréscimo no valor de 6,2% ao ano. Essa valorização, tanto
pela dinâmica imobiliária quanto pela dinâmica de produção informal, resultou na ocupação
em grande escala da região, de forma que seu planejamento não garantiu o total equilíbrio na
distribuição de usos, atividades e densidades, promovendo o enfraquecimento da identidade
comunitária.

Além disso, o terreno do antigo terminal está localizado, de acordo com o zoneamento
do Plano Diretor do Município de Florianópolis (Lei Complementar n∘ 482/2014), em uma
Área Verde de Lazer (AVL), considerada como importante ferramenta urbanística para
melhoria da qualidade da paisagem urbana. E, conforme determinado pelo Estatuto da Cidade
(2001, n.p), as propriedades urbanas devem cumprir com sua função social, atendendo “às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao
desenvolvimento das atividades econômicas”. A referida lei também contempla, em seu
artigo 2º, o estímulo às práticas que “objetivem a redução de impactos ambientais e a
economia de recursos naturais”.

Para compreender o processo de aproveitamento da edificação não utilizada, tem-se o
conceito de refuncionalização, descrito por Alexander Evaso (1999) como alterações que
atingem o sistema material do espaço construído ao atribuir a ele um novo valor de uso, sem
necessariamente intervir em suas constituições físicas. Dessarte, o autor defende que as
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mudanças na forma dos espaços estão exclusivamente atreladas às demandas de suas funções,
sendo as mudanças de funções provenientes de instabilidades de suas articulações sistêmicas,
e que o alcance dessas funções é que define seu valor de uso. Ademais, considerando a
refuncionalização como um rearranjo de atribuições funcionais que propicia o
reaproveitamento de edificações existentes, é possível relacionar tal conceito à prática
sustentável da arquitetura que, conforme afirmado por Corcuera (2002 apud CASTELNOU,
2003), também objetiva renovar usos.

4. O projeto participativo e a sustentabilidade

Motta e Aguilar apontam que, na construção sustentável, “seus conceitos e práticas
são usualmente relacionados a ações e metas previstas nos meios decisórios do
desenvolvimento sustentável, devendo ser uma resposta a estas” (2009, p. 93). No âmbito
local, apostar na ação comunitária, no fortalecimento de seus vínculos e na relação de
pertencimento ao lugar em que se vive é uma possível saída para a mitigação dos problemas.
Dessa forma, o planejamento urbano e arquitetônico articulado ao “engajamento civil” –
princípio da abordagem tradicional de sustentabilidade, mencionada na primeira seção –
apresenta uma oportunidade para estimular a participação popular no projeto de
refuncionalização do TISAC.

A ideia de inserção da comunidade na concretização do projeto não segue o que
comumente acontece nas cidades, ao pensar na relação Estado/sociedade. Pois os cidadãos
comuns estão historicamente afastados dos processos de decisão, muito embora existam
alguns canais de participação e representação conquistados graças a pressões que obrigam o
aparato estatal a reconhecer suas reivindicações como legítimas. Por isto, para além do
projeto necessitar da sociedade civil, ainda se faz relevante o reconhecimento do poder
institucional, pois conforme Jacobi “quando se fala de ‘participação dos cidadãos’ deve se
enfatizar que se trata de uma forma de intervenção na vida pública com uma motivação social
concreta que se exerce de forma direta, baseada num certo nível de institucionalização das
relações Estado/sociedade” (1990, p. 37).

Por isso, a participação passa a ser uma condição para a sustentabilidade à medida que
os habitantes tornam-se agentes ativos no processo de refuncionalização, pois reconhecem
seu trabalho como parte fundamental do projeto. Isso implica na valorização e outra
percepção do edifício e do espaço, sentindo-se pertencente a eles (HERTZBERGER, 1999).
Essa sensação de pertencimento, de apropriação do espaço, imprime a ele caráter de lugar,
conceituado por Leite como “uma determinada demarcação física e/ou simbólica no espaço,
cujos usos o qualificam e lhe atribuem sentidos diferenciados, orientando ações sociais e
sendo por estas delimitado reflexivamente” (2002, p. 124).

São por essas razões que se faz coerente que o projeto arquitetônico de
refuncionalização se dê com a participação popular. O urbanismo participativo e a adequação
sócio-técnica (AST) são exemplos de tecnologias sociais que inserem os sujeitos no centro de
todo o projeto arquitetônico e urbanístico e se colocam como alternativas para a reversão dos
problemas urbanos (ANDRADE et al., 2019). A refuncionalização, quando pautada numa
visão de sustentabilidade que transborda os limites do edifício e, assim, não se encerra na
viabilização do projeto construído, incentiva a apropriação daquele espaço e sua
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instrumentalização no sentido para a promoção do bem-estar, ao reconhecer que esse
processo não pode ser alheio aos indivíduos e nem socialmente neutro.

4.1. Espaço de Educação Comunitária Sustentável - EECOS

Como proposta de refuncionalização do Terminal de Integração do Saco dos Limões,
para dá-lo função social conforme as necessidades do bairro, surge a ideia do Espaço de
Educação Comunitária Sustentável. Ele foi desenvolvido por estudantes da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), integrantes do PET Conexões de Saberes, dentro do
escopo do projeto Centro de Inovação Artística e Científica (CITRUS) e com apoio da
Associação de Moradores do Saco dos Limões (AMOSAC). Uma iniciativa que contribuiu
para sua idealização foi a instalação do ecoponto da Companhia de Melhoramentos da
Capital (COMCAP) no terminal em março de 2020, sendo desativado no início de dezembro
do mesmo ano.

No espaço, já existem algumas estruturas que foram construídas para atender as
demandas do terminal integrado, desta forma propõe-se uma nova ocupação desses espaços
com o mínimo de interferência necessária, evitando assim grandes impactos de despesas
financeiras e de resíduos sólidos. Com intuito de otimizar o possível uso do terreno e a
estrutura do edifício público, o EECOS se constitui em: ecoponto permanente, hortas,
composteira, (eventual) cooperativa de reciclagem e sede da AMOSAC, conforme
apresentado na Tabela 01 a seguir.

Estrutura Função

Ecoponto Local para disposição regular e triagem dos
diferentes tipos de resíduos.

Horta Espaço para integração social por meio da
cooperação e do fortalecimento dos vínculos
comunitários, além de promover a segurança
alimentar a partir do autoconsumo ou ainda
fazer dela uma forma de geração de renda.

Composteira Permitir que os moradores levem seus próprios
resíduos e utilizem o composto nas hortas, uma
vez que o município não possui um sistema
integrado de gestão para resíduos deste gênero.

(eventual) Cooperativa de Reciclagem Instruir de forma coletiva para prolongar  o uso
de recicláveis; promover emprego, renda e
seguridade para os catadores.

Sede da AMOSAC Mediação entre a comunidade e o poder
institucional. Sua alocação para o espaço
permite que exista um espaço físico formal.

Tabela 01 - Estrutura prevista para o EECOS e suas atribuições. Elaborado pelos autores.
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Segundo relatório do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, Saco dos
Limões apresentava cinco focos de disposição irregular de resíduos (PMF, 2017), o que pode
trazer malefícios em termos de saúde e bem-estar. A ocorrência desses despejos mobilizou
sujeitos, a saber um mutirão de grafite que, através de ação artística na intenção de provocar
sensibilidade, pintou os muros onde antes sacos de lixo eram depositados - contribuindo para
uma outra construção da paisagem (BIKEL, 2020). Outro exemplo notável foi a criação de
um abaixo-assinado que reivindica a revitalização do espaço, a partir da implantação do
EECOS e a permanência do ecoponto no terminal desativado (link disponível nas
Referências). Essas ações sobre o espaço urbano configuram o que na literatura especializada
do assunto chama-se “tática”, isto é, diferentes atuações sobre um espaço onde os atores são
descabidos de poder (LEITE, 2002).

O EECOS, em que pese preliminar, foi apresentado na Câmara Técnica de Educação
Ambiental do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Florianópolis, onde
angariou elogios (CTEA, 2020). Apesar da proposta pautar a participação desde sua
idealização, tal feito não foi possível devido não somente às limitações impostas pela
pandemia de novo coronavírus e a necessidade de isolamento social, mas também às
dificuldades próprias do exercício da arquitetura participativa, onde a desigualdade de
domínio dos códigos do saber arquitetônico requer a criação de condições para promoção
dessa apropriação pelos moradores (ANDRADE et al., 2019). Ainda nesse sentido, as
condições sanitárias atuais impuseram uma contradição no que tange à ideia de inserção da
comunidade desde o primeiríssimo momento de formulação do projeto e apesar da intenção
de introduzi-la, foi possível estabelecer contato apenas com a AMOSAC, partindo da
premissa que ela cumpre a função de representar os interesses da comunidade. A
participação, em escala de bairro, na definição dos rumos do projeto, requer mobilização
popular e oferecimento de oficinas para transpor as barreiras entre saberes técnicos e
populares, para que a participação dos cidadãos seja o mais proveitosa possível - o que
qualitativamente necessita de trabalho corpo-a-corpo.

5. Considerações finais

A partir da revisão teórica, fica evidente a importância de discutir e divulgar o
conceito de sustentabilidade, principalmente no que se refere à abordagem sociológica,
baseada na participação popular, como uma ferramenta de política ambiental e urbana. Nesse
sentido, ao analisar por meio de um recorte municipal, a proposta de refuncionalização do
TISAC possibilitou compreender a importância de ações locais congruentes às demandas de
planejamento da cidade de Florianópolis a partir de suas transformações socioespaciais,
sobretudo no que se refere a edifícios públicos.

Também, a garantia do direito a cidades sustentáveis, prevista no Estatuto da Cidade,
reforça a notoriedade sobre a pauta da refuncionalização de edificações ociosas, mencionada
inclusive pelo Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, na busca da reformulação do
projeto como um instrumento para recuperar seu valor de uso. Ainda, é essencial que tal
processo aconteça ao encontro do projeto participativo e em conjunto de ações preparatórias.
Como citado na seção anterior, o contexto de pandemia impossibilitou parcialmente o
envolvimento popular, mas não totalmente, como pode ser observado nos diversos
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comentários na página da web do abaixo-assinado, em que moradores testemunham suas
vontades de cuidar e valorizar este espaço do bairro.

Entende-se, entretanto, que apesar da participação popular ser uma questão norteadora
para o desenvolvimento sustentável, a refuncionalização do TISAC para a concepção do
EECOS, projetada e concebida de forma participativa na atualidade, não garante a
longevidade e o caráter sustentável infinitos desse espaço. Isso porque a sustentabilidade e o
sistema de valores atribuído aos objetos variam conforme as transformações da sociedade –
mudanças comportamentais, de produção e consumo, entre outras –, o que evidencia que as
práticas da refuncionalização, principalmente por meio da manutenção e preservação dos
espaços, e de projetos participativos devem ser constantes.

Além disso, ainda que a proposta de implantação do EECOS esteja alinhada com a
ideia de sustentabilidade exposta de modo transversal ao longo do trabalho, representa um
bom exemplo de como é limitada a aplicação de abordagens sustentáveis na arquitetura no
que se refere aos projetos de refuncionalização em espaços públicos. Isso, porque alguns
conceitos precisam ser melhor desenvolvidos para ganharem a visibilidade de
implementação, por exemplo, a própria desconstrução de edifícios é um termo brevemente
citado pelo CBCS na cartilha intitulada “Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e
Promoção de Políticas Públicas” – um dos documentos mais completos no país sobre o
assunto – e, por essa razão, torna-se difícil a pesquisa sobre o tema em que os termos
adotados estejam dentro do contexto da discussão do presente artigo.

Haja vista as lacunas existentes no que se refere ao desenvolvimento de projetos
participativos, espera-se que os próximos passos a serem alcançados sejam: favorecer a
educação sustentável nas comunidades de centros urbanos como Florianópolis; conscientizar
a população sobre a importância de se envolverem nos processos políticos de construção da
cidade; e que os conselhos profissionais do setor da construção civil apoiem a
refuncionalização de estruturas ociosas na malha urbana junto aos órgãos públicos
responsáveis para que o desenvolvimento sustentável, aplicado à edificações, não se resuma a
selos verdes, mas possa prosperar ao longo da vida útil do edifício construído.

Referências

ABRAMO, Pedro. A Cidade Com-fusa: A Mão Inoxidável Do Mercado E A Produção Da
Estrutura Urbana Nas Grandes Metrópoles Latino-americanas. R.B.Estudos Urbanos e
Regionais v.9, n.2, p. 25-54, novembro. 2007.

ALMEIDA, Fernando Alves. O bom negócio da sustentabilidade. Ed. 1. Rio de Janeiro:
Editora Nova Fronteira, 2002. 191 p.

ANDRADE, Liza Maria Souza de; et al. Adequação sociotécnica para projetos de
urbanismo participativo do grupo de pesquisa e extensão periférico: Táticas urbanas
como tecnologia social, dimensões da sustentabilidade, padrões espaciais e de
acontecimentos e construção de cenários. Anais XVIII ENANPUR 2019.

AMOSAC - Associação dos Moradores do Saco dos Limões. Vida Nova Ao TISAC
(Terminal de Integração do Saco dos Limões). Abaixo-assinado publicado em nov. de
2020. Disponível em:

IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021.

333



https://www.google.com/url?q=https://www.change.org/p/prefeitura-municipal-de-florian%2
5C3%25B3polis-pmf-vida-nova-ao-tisac-terminal-de-integra%25C3%25A7%25C3%25A3o-
do-saco-dos-lim%25C3%25B5es?utm_content%3Dcl_sharecopy_26389669_pt-BR%253A1
%26recruiter%3D713446244%26utm_source%3Dshare_petition%26utm_medium%3Dcopyl
ink%26utm_campaign%3Dshare_petition&sa=D&source=editors&ust=1612926337575000
&usg=AOvVaw0Jz3YAOfVJsebKX53qO4cx Acesso em 28 de dez. de 2020.

ACSELRAD, H. A duração das cidades: sustentabilidade e risco nas políticas urbanas. 2
ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009.

ATA DA CTEA. Florianópolis: Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de
Florianópolis (COMDEMA), ago. 2020.

BIKEL, Diane. Grafiteiros transformam muros de 500 metros em galeria a céu aberto. ND -
Notícias de Santa Catarina, Florianópolis, 15 jul. 2020.

CASTELNOU, Antonio Manuel N. Arquitetura e Sustentabilidade na Sociedade de Risco.
Terra e Cultura, ano XIX, nº37. 2003.

CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL. Aspectos da
Construção Sustentável no Brasil e Promoção de Políticas Públicas. Disponível em:
http://www.cbcs.org.br/website/aspectos-construcao-sustentavel/show.asp?ppgCode=31E252
4C-905E-4FC0-B784-118693813AC4 Acesso em 28 de jan. de 2021.

EVASO, Alexander Sergio. A Refuncionalização do Espaço. EXPERIMENTAL, n.6,
p.33-54, março, 1999.

FARIA, José Henrique de. Por Uma Teoria Crítica da Sustentabilidade. Organizações e
Sustentabilidade, semestral, v. 2, n. 1, jan./jun., 2014. Disponível em:
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ros/article/view/17796#:~:text=A%20argumenta%C
3%A7%C3%A3o%20que%20sustenta%20a,igualmente%20como%20um%20processo%20q
ue Acesso em 04 de jan. de 2021.

FARIA, Vivian. Brasil pode reciclar 98% dos resíduos da construção civil, mas só
consegue dar conta de 21%. Gazeta do Povo, set., 2019. Disponível em:
https://www.gazetadopovo.com.br/haus/sustentabilidade/brasil-pode-reciclar-98-dos-residuos
-da-construcao-civil-mas-so-consegue-dar-conta-de-21/ Acesso em 15 de jan. de 2021.

FOSTER, Norman. Architecture and Sustainability. Foster + Partners, 2003. Disponível
em: https://www.fosterandpartners.com/media/546486/essay13.pdf Acesso em: 06 de abr. de
2021.

HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 2a ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

JACOBI, Pedro. Poder local, políticas sociais e sustentabilidade. Saúde e sociedade, v. 8,
p. 31-48, 1999.

LAGE, Allene Carvalho. Administração Pública orientada para o Desenvolvimento
Sustentável. Um estudo de caso: Os ventos das mudanças no Ceará também geram
energia. Dissertação apresentada à Escola Brasileira de Administração Pública para obtenção
do grau de Mestre em Administração Pública. Fundação Getulio Vargas. Rio de Janeiro,
2001. Disponível em:
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/3547/Dissertacao_Allene.PDF?s
equence=1 Acesso em: 06 de abr. de 2021.

IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021.

334



LEITE, Rogerio Proença. Contra-usos e espaço público: notas sobre a construção social dos
lugares na Manguetown. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 17, n. 49, p. 115-134,
2002.

MARTINS, Maria de F.; CÂNDIDO, Gesinaldo A. Análise da Sustentabilidade Urbana no
contexto das Cidades: proposição de critérios e indicadores. In: Encontro da Associação
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração, 37, 2013, Rio de Janeiro. Anais.
Rio de Janeiro: ANPAD, 2013.

MOTTA, Silvio FR; AGUILAR, Maria Teresa P. Sustentabilidade e processos de projetos
de edificações. Gestão & Tecnologia de Projetos, v. 4, n. 1, p. 88-123, 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Plano Diretor de Florianópolis. Lei
complementar n. 482, de 17 de jan. de 2014. Disponível em:
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/04_02_2014_12.01.39.ae8afdb369c91e13ca
6efcc14b25e055.pdf Acesso em 02 de jan de 2021.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Estatuto da Cidade. Lei no 10.257, de 10 de jul. de
2001. Disponível em: ttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
Acesso em 03 de jan. de 2021.

SILVA, Sandra Regina Mota. Indicadores de Sustentabilidade Urbana: as perspectivas e as
limitações da operacionalização de um referencial sustentável. Tese de Dissertação
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana, para a obtenção do título
de Mestre em Engenharia Urbana. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2000.
Disponível em:
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/4231/1569.pdf?sequence=1 Acesso em
06 de abr. De 2021

SUGAI, Maria Ines; VILLACA, Flavio Jose M. Intervenções viárias e as transformações
do espaço urbano: a via de contorno norte-ilha. 1994. Universidade de São Paulo, São
Paulo, 1994.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Processo n.º PDI
06/00572382. Assunto: Sistema Integrado De Transportes – Terminais Urbanos De
Passageiros. Relatório nº DCL / INSP.1 / 152/09. Disponível em:
https://consulta.tce.sc.gov.br/relatoriosdecisao/relatoriotecnico/3234844.PDF Acesso em 27
de jan. de 2021.

IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021.

335



 
 

 

 

 
 

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

Proposta de dimensionamento de reservatório de águas cinzas e pluviais 

para uma residência unifamiliar em Teófilo Otoni/MG 

 

Sizing proposal for gray and rainwater reservoir for a single-family 

residence by Teófilo Otoni/MG 

 

 

João Victor Ferreira de Farias, Graduando em Engenharia Civil, UFVJM 
joaovictor_126@hotmail.com 

 

Iara Ferreira de Rezende Costa, Mestre em Engenharia Civil, UFVJM 

iara.ferreira@ufvjm.edu.br 

 

Alcino de Oliveira Costa Neto, Mestre em Engenharia Civil, UFVJM 

alcino.neto@ufvjm.edu.br 

 

Resumo 

A água é um recurso fundamental para desenvolvimento de uma sociedade, e o Brasil apesar de ser 

um dos países com maior abundância de água doce no mundo, a distribuição desse recurso é desigual 

provocando impactos socioeconômicos. O gerenciamento dos recursos hídricos é de suma 

importância para que se mantenha a qualidade de vida dos brasileiros. Diante deste cenário, o 

presente trabalho apresenta uma proposta de projeto para os reservatórios de reaproveitamento de 

águas cinzas e pluviais para uma residência unifamiliar no munícipio de Teófilo Otoni. As estratégias 

foram elaboradas baseando em aspectos normativos, bem como às características pluviométricas e 

de consumo de água local. Com os resultados apresentados, percebe-se que o sistema atua de forma 

eficaz reduzindo o consumo de água tratada proveniente da concessionária de água/esgoto e 

promovendo a educação ambiental.  

 

Palavras-chave: Reaproveitamento; Águas pluviais; Águas cinzas; Teófilo Otoni 

 

Abstract 

Water is a fundamental resource for the development of a society, and Brazil, despite being one of 

the countries with the greatest abundance of fresh water in the world, the distribution of this resource 

is uneven, causing socioeconomic impacts. The management of water resources is of paramount 

importance for maintaining the quality of life of Brazilians. Given this scenario, the present work 

presents a project proposal for the gray and rainwater reuse reservoirs for a single family residence 

in the municipality of Teófilo Otoni. The strategies were developed based on normative aspects, as 

well as the rainfall characteristics and local water consumption. With the results presented, it is 

clear that the system works effectively by reducing the consumption of treated water from the water 

/ sewage concessionaire and promoting environmental education. 

Keywords: Reuse; Rainwater; Gray waters; Teófilo Otoni 
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1. Introdução 

O desenvolvimento do ser humano sempre esteve atrelado à presença de recursos hídricos 

em abundância, como foi observado por Bruni (1993). O homem sempre buscou locais com 

a presença de água para habitar, civilizações se desenvolveram as margens de corpos 

hídricos, fazendo o uso dos mesmos para a sua sobrevivência, desenvolvimento das suas 

atividades, como o plantio e a pesca, e também para o descarte de todo tipo de dejeto. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 2015), o Brasil pode ser classificado 

como um país privilegiado quando o assunto é a disponibilidade hídrica, visto que o mesmo 

possui aproximadamente 12% de todo o recurso do planeta. No entanto, pode se observar 

uma distribuição desigual dos recursos hídricos no país em relação à população. 

Dados da Agência Nacional de Águas (ANA, 2020) 80% da água está concentrada na 

região norte do Brasil que conta por sua vez com apenas 5% de toda população. Em 

detrimento, nas regiões mais próximas do Oceano Atlântico, com 45% da população do país, 

possui meramente 3% da disponibilidade de água doce do território nacional.  

No Brasil, de acordo com a ANA (2018), a maior parte da água utilizada é destinada a 

irrigação, seguido da dessedentação de animais, indústria, abastecimento urbano, 

abastecimento rural, mineração e termelétricas. Para Veról, Garrido e Migues (2019), o alto 

crescimento populacional aliado ao desenvolvimento das nações e a crescente poluição dos 

mananciais, em decorrência do lançamento de águas residuárias, resultam num significativo 

aumento pela demanda do recurso hídrico. Face a isso, a falta da água há algum tempo vem 

sendo assunto de vários debates nas mais diferentes esferas e a preocupação com o fim deste 

recurso se torna cada vez maior. Diversas são as maneiras pelas quais tal problema pode ser 

solucionado ou amenizado, e dentre essas se destaca o método do reúso de águas servidas 

(conhecida também como águas cinzas) e o reaproveitamento das águas pluviais.  

Estes métodos reduzem o volume final a ser lançado na rede coletora, diminuindo dessa 

forma as vazões encaminhadas para o tratamento e o auxílio do controle do escoamento 

superficial, além de promoverem a conservação da água.  

Contudo, o presente estudo objetiva a elaboração de um projeto de reservatórios 

pertencentes aos sistemas de reaproveitamento de águas cinzas e coleta de águas pluviais 

para uma residência unifamiliar no município de Teófilo Otoni/MG, visando melhorar a 

gestão de recursos hídricos e consequentemente a qualidade de vida dos usuários da 

localidade em questão.  

 

2. Revisão bibliográfica 

 

2.1 Coleta de águas pluviais 

Apesar de retomar com toda força nos últimos anos o reúso da água não é algo tão recente. 

Segundo observado por Cunha (2011), desde a Grécia Antiga já se tinham relatos da 

disposição e reaproveitamento de efluentes pluviais como forma de irrigação na agricultura.  

No Brasil a legislação que diz respeito ao reaproveitamento de águas pluviais é a NBR 

15527 - Aproveitamento de Água da Chuva de Coberturas para Fins não Potáveis, que tem 

sua versão mais recente no ano de 2019. Em seu item 4.1.7 é apresentada as destinações para 

as águas pluviais coletadas, sendo que entre elas é possível citar a irrigação para fins 
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paisagísticos e as descargas de bacias sanitárias e mictórios, independente do sistema de 

acionamento.  

Em locais com escassez de abastecimento de água, em áreas com a precipitação elevada, 

ou em lugares com um alto custo de extração de água subterrânea, torna-se atrativo o 

aproveitamento de águas pluviais. Além de apresentar as seguintes vantagens na sua 

utilização em áreas urbanas, como a redução do consumo de água potável e um 

beneficiamento na distribuição do volume de água de chuva no sistema de drenagem urbana. 

Outro ponto importante a ser citado é que a legislação prevê que exista um sistema de 

pré-tratamento para essa água da chuva antes do seu armazenamento, e o reservatório deve 

ser dimensionado com base na área de captação, regime pluviométrico e demanda não 

potável a ser atendida.  

  

2.2 Reaproveitamento de águas cinzas 

Água cinza é o termo utilizado para águas residuais provenientes de lavatórios, chuveiros, 

máquinas de lavar roupas e louças, pias de cozinha e tanques. No entanto, como cita 

Carvalho (2014), não se tem um consenso internacional acerca desse conceito, e a 

reutilização dessas águas para uso não potável é possível desde que atenda se requisitos 

mínimos de qualidade e respeitando a destinação previstos em normas. 

Diferentemente das águas pluviais no Brasil, ainda não há uma legislação nacional 

especifica para reaproveitamento de águas cinzas, contudo alguns parâmetros de tratamento 

e destinação de águas podem ser observados em normas para tratamento de água.  

O aproveitamento desse tipo de água reduz o volume final a ser lançado na rede coletora, 

diminuindo dessa forma as vazões encaminhadas para o tratamento e as pressões de poluição 

no ambiente.  

 

3. Procedimentos metodológicos  

3.1 Característica do local do projeto 

Para edificação pertencente ao projeto foi escolhido um terreno de dimensões de 16 

metros de frente e 19 metros de fundo, totalizando 304 m².  O mesmo está localizado no 

bairro São Jacinto na zona norte do município de Teófilo Otoni, localizado no Vale do 

Mucuri, região nordeste do estado de Minas Gerais.  

O bairro onde deverá ser alocada a residência unifamiliar é tipicamente residencial e 

segundo o código de obras uso e ocupação do solo do município, regulamentado na lei 

complementar nº 114 de 2016 o local se enquadra na ZPR1 (zona de uso predominantemente 

residencial 1) e deve atender aos índices dispostos na Tabela 1. 
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Tabela 1: Índices para uso e ocupação do solo para a ZPR1. Fonte: Lei complementar nº 114 do 

município de Teófilo Otoni 

 

3.2 Escopo técnico dos sistemas de coleta pluvial e reaproveitamento de águas cinzas 

Para o projeto em questão tanto o sistema de coleta pluvial quanto o de reaproveitamento 

de águas cinzas deverão compartilhar os mesmos reservatórios de reaproveitamento 

(conforme o trabalho de Carvalho et al., 2015). Ambos os sistemas devem passar por 

processos específicos, em especial, aqueles relacionados a limpeza. Para perfeito 

funcionamento do sistema e atendendo as normatizações, foi elaborado um fluxograma 

(Figura 1) que demonstra cada uma das etapas, desde a coleta até o ponto de utilização.  

 

Figura 1: Fluxograma representando as etapas que as águas pluviais e cinzas deverão percorrer até 

chegar nos pontos de utilização. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Área mínima do lote 300,0m² 

Coeficiente de aproveitamento 1,0 

Taxa de ocupação máxima 70,0% 

Taxa de permeabilidade mínima 30,0% 

Afastamentos mínimos frontal, fundo (com 

abertura de vão) e lateral (com abertura de 

vão) 

 

2,0; 2,0;1,5 m 
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3.3 Dimensionamento dos reservatórios de reaproveitamento pluvial  

O volume disponível para a coleta das águas pluviais, conforme a NBR 15527, é descrita na 

Equação 1.  

Vdisp = P.A.C.η   (1) 

Onde Vdisp representa o volume disponível diário [L], P, a precipitação média diária [mm], 

A é a área de coleta [m²], C é o coeficiente de escoamento superficial da cobertura e η é o 

fator de captação, adimensional (na falta de dados suficientes, utilizar 0,85).  

 

3.4 Dimensionamento dos reservatórios de reúso para as águas cinzas  

Para o cálculo do volume diário de águas cinzas gerado na edificação é necessário 

inicialmente obter o consumo diário de água potável (Equação 2), que de acordo a NBR 

5626 (1998).  

CD = P.C  (2) 

Em que CD designa o consumo diário de água na edificação, P o número de pessoas que 

serão atendidas e C, o consumo médio diário de água por pessoa. 

De posse do valor do consumo diário de água e fazendo uso dos valores de consumo por 

aparelho sanitário desenvolvido por Silva (2017) é possível obter o quantitativo de água 

cinza gerada produzido por cada aparelho ou peça sanitária, conforme Tabela 2.  

 

  

 

 

 

 

 

Tabela 2: Volume de água cinza produzido por aparelho sanitário. Fonte: Silva (2017). 

 

4. Resultados 

4.1 O projeto 

Seguindo com o programa de necessidades dos usuários e as características previstas na 

Lei Complementar nº 114 do município de Teófilo Otoni, a edificação unifamiliar apresenta 

uma área construída 107,95 m², com os seguintes cômodo: 2 (quartos), 1 (uma) suíte, 1 (um) 

banheiro compartilhado, 1 (uma) sala, 1(uma) cozinha, 1 (uma) lavanderia e 1 (um) local 

para varal, evidenciado na Figura 2.  

Aparelhos Média consumo diário 

Chuveiro 43,90% 

Lavatórios 9,15% 

Pia da Cozinha 6,47% 

Máquina de Lavar roupas 6,28% 
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Figura 2: Planta baixa da edificação (unidades em metros). Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A Figura 2 apresenta também a locação do reservatório inferior, o abrigo das bombas, a 

posição do filtro, da caixa retentora, bem como a caixa separadora pertencente ao sistema de 

reaproveitamento.   
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4.2 Sistema de água pluvial 

4.2.1 Volume do reservatório  

Para o cálculo do reservatório de água pluvial, segundo o boletim de pesquisa 

desenvolvido por Guimarães (2010), a cidade de Teófilo Otoni tem a média de precipitação 

anual de 1050mm, o que acarreta uma média diária de aproximadamente 2,88mm. A área de 

coleta é de aproximadamente 85,46m², o coeficiente de escoamento superficial para 

coberturas de concreto é de 0,87 (Brito e Silva, 2014) e o fator de captação utilizado será de 

0,85 (quando não se tem muitos detalhes sobre a operação do sistema).  

Portanto, considerando a Equação 1, o volume disponível diário é de 182,01L para o 

sistema de água pluvial. 

 

4.2.2 Coleta de água 

A coleta de água pluvial será feita a partir de ralos hemisféricos dispostos na cobertura da 

edificação, com a primeira separação da água dos sólidos mais grosseiros como galhos, 

folhas e outras impurezas que podem prejudicar a qualidade da água coletada. 

 

4.2.3 Filtro para água pluvial 

Como previsto em norma, o sistema de aproveitamento de água pluvial necessita passar 

por um pré-tratamento. Para isso será utilizado um filtro do tipo vórtex, apresentado na 

Figura 3, com um sistema extravasor, bem como um freio de água no fundo do reservatório 

para evitar possíveis danos à rede de tubulações.  

 

Figura 3: Detalhamento do filtro no reservatório inferior de reaproveitamento. Fonte: elaborado 

pelos autores. 

Segundo a NBR 5626 (1998) em seu item 6.5.6.2 cita que os reservatórios de água potável 

devem possuir um volume que seja suficiente para abastecimento de pelo menos 24 horas 

de consumo normal, além de prever um volume reserva para casos de incêndio quando os 

reservatórios estiverem armazenados conjuntamente, no entanto para os reservatórios de 

reaproveitamento de água não se faz necessário seguir esse critério uma vez que se trata de 

reservatório de água de uso não potável, além disso são citados nos itens 6.5.9.1 o sistema 
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de limpeza do reservatório e no item 6.5.9.3 que cita sobre o sistema de extravasão para 

casos onde o volume de água destinado ao reservatório supere o volume suportado pelo 

mesmo que podem ser utilizados de forma análoga para o sistema de reaproveitamento. 

 

4.3 Sistema de reaproveitamento de águas cinzas 

4.3.1 Volume do reservatório  

Admitindo 2 habitantes/dormitório (6 habitantes no total), e adotando o consumo médio 

diário de 150L/habitante (CREDER, 1995), o valor do consumo diário da edificação 

apresentada é de 900L.  

Considerando os valores apresentados na Tabela 2, é possível obter o quantitativo de água 

cinza gerada na edificação, consoante a Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Volume de água cinza produzido pelos aparelhos na edificação. Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 

Consequentemente, o valor total é de 592,2L de água cinza produzida diariamente na 

edificação unifamiliar.  

Como o reservatório será utilizado por ambos os sistemas, o volume final do reservatório 

será de 774,21L. Adotando a dimensão comercial, o valor encontrado será de 500L para o 

reservatório inferior e 310L para o superior.  

 

4.3.2 Caixa separadora de água e óleo 

Para as águas coletadas na pia da cozinha, a caixa separadora de água e óleo, atuará de 

forma bem parecida com uma caixa de gordura, sendo separada em três compartimentos.  

Cada compartimento apresenta as dimensões de 30x50x50cm. Recomenda-se que sejam 

feitas manutenções periódicas nesse dispositivo, com o intuito de retirar o excesso de 

gordura e óleo acumulados.  

  

4.3.3 Caixa retentora de resíduos sólidos 

Tanto a água residuária proveniente da caixa separadora de água e óleo quanto a dos 

demais aparelhos sanitários (chuveiros, máquina de lavar e lavatórios) devem seguir para a 

caixa retentora de resíduos sólidos. Nesse dispositivo de pré-tratamento (Figura 4) serão 

Aparelhos 
Volume de água cinza 

produzido (Litros)  

Chuveiro 395,10 

Lavatórios 82,35  

Pia da Cozinha 58,23  

Máquina de Lavar roupas 56,52  
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retidos boa parte dos sólidos suspensos na água e facilitando as próximas etapas do processo 

de reaproveitamento de águas cinzas.  

Figura 4: Detalhe da caixa retentora de resíduos sólidos. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A caixa terá dimensões de 100x50x50cm, onde há um compartimento interno composto 

por dois gradeamentos: o primeiro móvel, com espaçamento de 15mm que reterá os sólidos 

mais grossos e que poderá ser retirado para uma melhor manutenção, e um segundo, fixo, 

com espaçamento de 7mm que irá deter os sólidos mais finos. Outro importante elemento é 

a cesta de armazenamento de resíduos que tem como objetivo acumular os sólidos 

decantados dentro do dispositivo.  

 

4.3.4 Filtro em camadas de material granular fino 

O filtro em camadas de material granular fino, muito conhecido como filtro de areia, será 

o primeiro responsável pela redução da demanda bioquímica orgânica (DBO). Normalmente 

convencionado como pós-tratamento, os filtros possuem uma grande eficácia na redução de 

DBO segundo cita Tonetti (2004), onde foi possível observar que os mesmos chegam na 

eficiência de aproximadamente 90%. Outro ponto observado por Castilhos Junior (2010) é 

a expressiva redução de cor e turbidez que esse dispositivo proporciona, o que já traria ao 

sistema capacidade de atingir os valores de qualidade da água para uso não potável. Nesse 

caso, o filtro possuirá diâmetro e altura de 50cm e 80cm, respectivamente, subdividido em 

4 camadas de materiais com granulometrias diferentes.  Para esse dispositivo é recomendado 

também manutenções e troca do material granular de forma periódica. 

 

4.3.5 Desinfecção com pastilhas de cloro 

Com a finalidade de garantir uma maior segurança ao sistema, foi previsto a utilização de 

um dosador automático de pastilhas de cloro. Este elemento atua como agente desinfectante, 

pois o além de promover a eliminação de microrganismos que ainda permaneçam após os 

tratamentos nos dispositivos anteriores, o cloro residual evita futuras proliferações de 

microrganismos enquanto a água estiver armazenada nos reservatórios. 
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4.3.6 Bombas de recalque  

Depois de armazenadas no reservatório inferior, é necessário o bombeamento da água 

para o reservatório superior, a partir da utilização de bombas centrífugas. Para romper uma 

altura manométrica de aproximadamente 7 m.c.a, uma bomba com potência de 1/4 CV seria 

a mais apropriada para o sistema, uma vez que promoveria a elevação da água em uma vazão 

de aproximadamente 0,75 Ls-1 o que seria suficiente para encher todo o reservatório superior 

em aproximadamente 15 minutos, tornando uma alternativa econômica tanto no consumo de 

energia quanto na aquisição. Para a presente edificação será empregado o conjunto de duas 

bombas, sendo que a principal estará constantemente em operação, e a outra será mantida 

como reserva para casos de manutenção e possíveis problemas enfrentados na bomba 

principal. 

Após recalcada para o reservatório superior a água de reaproveitamento será 

disponibilizada para uso nas bacias sanitárias da edificação e nas torneiras de jardim, que 

são usos não potáveis como prevê as normatizações citadas no início desse documento. A 

água de reaproveitamento deverá possuir características como turbidez, cor e cheiro muito 

próximas da água potável.  

 

5. Considerações finais 

No decorrer dessa proposta de projeto buscou se atender todos os aspetos normativos que 

padronizam parâmetros de qualidade da água tanto para reutilização de águas cinzas quanto 

para coleta de água pluvial, além disso foi levada em consideração as características próprias 

da cidade onde a edificação foi alocada. Foi possível constatar que o sistema em questão 

seria funcional e traria grandes benefícios tanto para os residentes quanto para a gestão 

pública, reduzido o consumo de água tratada para fins não potáveis em cerca de 775L por 

dia. Caso seja adotado em larga escala, o impacto na redução seria considerável e facilitaria 

à gestão dos recursos hídricos no município, uma vez que a escassez de água é uma realidade 

enfrentada na região escolhida para o empreendimento.  
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Resumo:  

Este estudo busca compreender como as particularidades do processamento sensorial, de pessoas 

com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), impactam a maneira como estes usuários extraem 

as informações visuais do ambiente construído e como tais características influenciam o projeto de 

arquitetura escolar. A relevância desta investigação baseia-se no grande número de crianças e 

adolescentes que são diagnosticados com TEA no Brasil e no mundo a cada ano. A partir do 

método correlacional, os temas chaves da pesquisa, que são oriundos de diferentes campos de 

conhecimentos como: arquitetura, educação e psicologia, foram relacionados a partir de revisões 

bibliográficas. A metodologia qualitativa, através da lógica argumentativa, possibilitou a 

apropriação de informações do âmbito do neurodesenvolvimento, a fim de construir respostas 

arquitetônicas para as questões observadas. Assim, a partir da compreensão do processamento 

sensorial atípico, dos autistas, foram estruturadas observações projetuais, que visam tornar os 

projetos arquitetônicos escolares, com foco no conforto visual dos educandos com TEA, sensível às 

necessidades destes usuários.     

 

Palavras-chave: Arquitetura Escolar; Autismo; Conforto Ambiental; Processamento Sensorial 
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Abstract:  

This study seeks to understand how the particularities of sensory processing, of people with Autism 

Spectrum Disorder (ASD), impact the way these users extract visual information from the built 

environment and how these characteristics influence the school architecture project. The relevance 

of this investigation is based on the large number of children and adolescents who are diagnosed 

with ASD in Brazil and worldwide each year. From the correlational method, the key themes of the 

research, which come from different fields of knowledge such as: architecture, education and 

psychology, were related from bibliographic reviews. The qualitative methodology, through 

argumentative logic, enabled the appropriation of information from the scope of 

neurodevelopment, in order to build architectural answers to the observed questions. Thus, from 

the understanding of the atypical sensory processing of autistic people, design observations were 

structured, which aim to make school architectural projects, focusing on the visual comfort of 

students with ASD, sensitive to the needs of these users. 

 

Keywords: School Architecture; Autism; Environmental Comfort; Sensory Processing  

 

 

1. Introdução 

 

Os estudos sobre a psicologia ambiental afirmam que o ambiente físico exerce uma 

série de influências sobre o homem que serão exteriorizadas através do comportamento, 

das emoções, das percepções e do julgamento que o indivíduo faz acerca do espaço que o 

envolve. Estes julgamentos são exteriorizados a partir de ações que o próprio indivíduo 

realiza ou na forma como ele se apropria do espaço, demonstrando a sua satisfação, 

familiaridade, repulsa ou isolamento em relação ao ambiente construído. 

O ambiente exerce uma influência direta sobre o indivíduo. Tanto o homem exerce suas 

influências sobre o meio, como o meio irá exercer fortes influências sobre ele 

(KOWALTOWSKI; LABAKI; PINA, 2001).  

A interação do usuário com a arquitetura configura-se a partir de fontes de estímulos. 

Existe a necessidade de humanizar o espaço interno e externo, atribuindo aos mesmos 

características dos usuários, adequando a proporção do edifício com a escala humana, 

permitindo a manipulação do mobiliário pelos usuários, enfatizando a necessidade de 

paisagismo e harmonizando os elementos construtivos, as cores e materiais 

(KOWALTOWSKI, 1980). 

A arquitetura exerce um papel crucial para o desenvolvimento dos processos 

pedagógicos. Os ambientes devem estimular os sentidos, despertar a criatividade, 

promover encontros, convivências, recreações, trocas de conhecimentos e concentração. 

Estas qualidades devem ordenar os espaços e nortear os projetos arquitetônicos (IBAM, 

1996). 

Por tanto, destaca-se o que diz Rasmussen (2007), “(...)A arte não deve ser explicada, 

deve ser sentida. Eu estou interessado no edifício, como o veem, como o sentem, como é 

feito, o edifício como um corpo.” 

As características do espaço arquitetônico, tais como a escala, a materialidade, o programa e a 

formalidade, promovem intencional ou inconscientemente a fruição sensorial do usuário, 
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condicionando a percepção do espaço. Analisando isto, entende-se que a sensação é a resposta 

imediata dos órgãos sensoriais perante um estímulo, sendo os receptores sensoriais os olhos, os 

ouvidos, o nariz, a boca e a pele. Entretanto, as reações físicas despertam também as reações 

psicológicas, onde a arquitetura, neste caso, passa a funcionar como o estímulo de todas as 

sensações (CRUNELLE, 2001). 

O conjunto dos sentidos classificados como: visão, olfato, tato e audição permite o ser 

humano perceber o espaço físico existente ao seu redor. A partir do processo cognitivo, as 

informações colhidas durante a percepção são processadas e armazenadas. A memória 

recupera outras informações e influências anteriores como cultura e aspectos familiares, 

para que novas conexões sejam feitas. Neste momento, sensações como satisfação, 

conforto e aceitação são apropriadas pelo indivíduo (NOGUEIRA, 2007). 

Quando se trata de uma edificação de ensino especializada no atendimento ao educando 

com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) verifica-se que a arquitetura escolar pode 

ocasionar diversos impactos sobre o comportamento deste grupo de usuário. Segundo 

Kanner (1943), o autismo é definido como uma alteração do desenvolvimento que é 

caracterizado pela: incapacidade de estabelecer relações com outras pessoas, atrasos e 

alterações na aquisição da linguagem, desejo obsessivo de imutabilidade no ambiente e 

tendência para atividades repetitivas. 

Segundo HYMAN; LEVY e MYERS (2020), as crianças com transtorno do espectro do 

autismo (TEA) frequentemente demonstram processamento atípico das informações 

sensoriais e déficits nas habilidades atencionais. Os autores destacam ainda, que a 

organização do ambiente físico, para crianças autistas, precisa evitar as frustrações, 

minimizar as distrações e a desregulação sensorial.   

Assim, verifica-se, a partir das informações apontadas, que o projeto de arquitetura 

escolar sustentável, para autistas, precisa ter como base as características particulares de 

percepção visual acerca do ambiente e processamento sensorial deste educando. Isto, pois 

os défices existentes na interpretação dos estímulos sensoriais dos alunos autistas afetam o 

seu comportamento social e acadêmico. Nota-se que, realizar o projeto dos ambientes 

escolares, com bases nas características dos seus usuários, é indispensável para a 

construção de uma edificação de ensino eficiente em termos educacionais e construtivos, 
pois projetar a partir das necessidades dos usuários possibilita estabelecer critérios 

projetuais e diretrizes fundamentadas e consistentes o que permite criar edifícios 

educacionais que se portam como fonte de estímulos positivos para o cotidiano 

educacional dos autistas. Tais evidências demonstram a importância do projeto 

arquitetônico escolar para o desenvolvimento do discente com TEA. 

Deste modo, o presente trabalho busca compreender os aspectos do ambiente construído 

que influenciam o comportamento e desenvolvimento do aluno com autismo. A partir 

destas análises são demonstrados como o prédio escolar influencia o ensino aprendizagem 

do aluno com TEA e aponta estratégias de projetos que possuem a finalidade de atender as 

necessidades dos autistas e tornar os ambientes de estudo confortáveis.  

 

2. Objetivo 

 

A presente análise busca realizar uma investigação acerca da percepção sensorial dos 

autistas, com o foco sobre o sentido da visão. Busca-se compreender como as 

características particulares do processamento sensorial, de pessoas com Transtorno do 

349



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

Espectro do Autismo (TEA), interferem, positiva ou negativamente, na maneira como estes 

usuários percebem e extraem as informações do ambiente construído. A partir de tais 

averiguações é possível identificar como tais particularidades de percepção sensorial 

podem influenciar o comportamento do educando com TEA e como tais comportamentos 

impactam o projeto de edificações escolares que possuem a finalidade de atender crianças 

e adolescentes com TEA.  

 

3. Método 

 

O estudo é caracterizado como uma análise correlacional e qualitativa. A presente 

pesquisa é correlacional no que se refere à abordagem dos temas chaves do estudo, ao 

problema e à formulação de seus objetivos. Durante as análises, desenvolvidas a partir de 

uma revisão bibliográfica sistematizada, sobre as palavras norteadoras foram retratadas e 

destacadas suas interligações. O seguinte estudo também é qualitativo em relação aos 

objetivos, que buscam analisar o impacto da qualidade do ambiente construído sobre o 

conforto ambiental dos educandos com TEA, e aos métodos de análise dos dados, no que 

se refere a construção das teorias que é realizada através da teoria fundamentada. O 

emprego da teoria fundamentada permitiu a apropriação de dados e conhecimentos 

oriundos de campos de conhecimentos que não pertencem ao domínio da arquitetura, no 

caso a medicina, para contextualizar e justificar as diretrizes propostas na arquitetura.   

 

4. A percepção sensorial dos autistas: a sensibilidade visual  

 

O corpo humano e o modo humano de ser são responsáveis por integrar as experiências 

sensoriais. A teoria psicanalítica descreve a noção de imagem ou esquema corporal como o 

centro de integração. Nossos corpos e movimentos estão em constante integração com o 

ambiente; o mundo e a individualidade humana se redefinem um ao outro constantemente. 

A percepção do corpo e a imagem do mundo se tornam uma experiência existencial 

contínua; não há corpo separado de seu domínio no espaço, não há espaço desvinculado da 

imagem inconsciente de nossa identidade pessoal perceptiva (PALLASMAA, 2011). 

Toda experiência comovente com a arquitetura é multissensorial; as características de espaço, 

matéria e escala são medidas igualmente por nossos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, 

esqueleto e músculos. A arquitetura reforça a experiência existencial, nossa sensação de 

pertencer ao mundo, e essa é essencialmente uma experiência de reforço da identidade pessoal. 

Em vez da mera visão, ou dos cinco sentidos clássicos, a arquitetura envolve diversas esferas 

da experiência sensorial que interagem e fundem entre si (PALLASMAA, 2011). 

A partir dos sentidos humanos é possível projetar diferentes tipos de arquitetura. Existe 

a concepção formal arquitetônica, na qual, prevalece o sentido dos olhos, há o lado da 

arquitetura que foca no tato dos músculos e da pele. Encontra-se ainda, a arquitetura que 

trabalha com as potencialidades dos sentidos da audição e do paladar (PALLASMAA, 

2011).  

A habilidade de interpretar as características temporais e espaciais dos diversos 

estímulos sensoriais é chamada de discriminação (LANE et al., 2000). 

Os Transtornos de Discriminação Sensorial (TDS) são caracterizados pelos déficits 

existentes no momento de perceber e interpretar a qualidade de estímulos sendo eles de 

350



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

natureza visual, tátil, auditiva, vestibular, proprioceptiva, gustativa e/ou olfativa 

(CAMINHA, 2008; LAMBERTUCCI, 2013). Segundo Lane et al. (2000), Caminha 

(2008) e Magalhães (2008), o TDS interfere na capacidade do indivíduo em detectar 

diferenças e semelhanças entre estímulos e impacta no processo de distinção de suas 

qualidades temporais e espaciais.  

A dificuldade de articular naturalmente os fragmentos das informações para construir 

uma interpretação completa da informação absorvida é uma característica marcante do 

autismo decorrente da falha em modular a experiência sensorial (BOSA, 2001). 

De forma geral, pesquisas apontam que entre 45 e 96% dos indivíduos diagnosticados 

com TEA apresentam características sensoriais atípicas (BEN-SASSON et al., 2009b; 

SCHAAF et al., 2014), evidenciando alterações em mais de uma modalidade sensorial 

(CAMINHA; LAMPREIA, 2012). Segundo os estudos de Harrison e Hare (2005), 70% a 

80% das crianças autistas apresentam anormalidades sensoriais. Já Tomchek e Dunn 

(2007), encontraram uma prevalência de problemas sensoriais em 95% das crianças 

autistas avaliadas em suas análises. 

De acordo com Baker, Lane, Angley & Young (2008), os resultados de suas pesquisas 

apontam que 82% das crianças autistas, que participaram das análises, possuem algum 

grau de dificuldade de processamento sensorial e a maioria apresenta prejuízos em mais de 

uma área sensorial simultaneamente. Verificou-se ainda que, tais prejuízos no 

processamento sensorial possuem relação direta com os altos níveis de problemas 

comportamentais, emocionais e com os problemas nas habilidades de vida diária. 

Segundo APA (2014), os autistas possuem hiper ou hiporreatividade a estímulos 

sensoriais ou interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente. 

O conjunto dos sentidos classificados como: visão, olfato, tato e audição permite o ser 

humano perceber o espaço físico existente ao seu redor. A partir do processo cognitivo, as 

informações colhidas durante a percepção são processadas e armazenadas. A memória 

recupera outras informações e influências anteriores como cultura e aspectos familiares, 

para que novas conexões sejam feitas. Neste momento, sensações como satisfação, 

conforto e aceitação são apropriadas pelo indivíduo (NOGUEIRA, 2007). 

Observar as particularidades do TEA, em relação ao conforto visual, é necessário para a 

concepção do projeto da edificação de ensino que possui o objetivo de potencializar o 

ensino e aprendizagem. Os estudos de Kientz e Dunn (1997), relatam que 40% ou mais 

dos autistas analisados: [1] Cobrem os olhos ou apresentam estrabismo sob luzes 

brilhantes; [2] Evita contato visual; [3] Possuem dificuldades em montar quebra-cabeças 

(dificuldades de diferenciar coisas semelhantes); [4] Têm dificuldades em encontrar 

objetos em contextos concorrentes (ou seja, sapatos em uma sala bagunçada, brinquedo 

favorito na "gaveta de lixo"); [5] Possuem problemas para permanecer nas entrelinhas ao 

colorir ou ao escrever. 

A discriminação visual interfere na capacidade de diferenciar coisas parecidas como as 

letras d, b, p e q (LANE et al., 2000; CAMINHA, 2008; MAGALHÃES, 2008). Ainda, 

segundo APA (2014), o autista possui fascinação visual por luzes ou movimento. 

Os autistas na maioria das vezes possuem menos capacidade de discriminação 

cromática. Tal característica é verificada independentemente se o mesmo tem ou não 

alguma hipersensibilidade. As cores corroboram para o equilíbrio emocional e podem 

estimular os sentimentos de desejo ou desgosto que influenciam no aprendizado. É 
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perceptível a necessidade de utilização de tons mais claros, pastéis ao invés de se empregar 

padrões bicoloridos ou multicoloridos (PIETRA, 2018).  

Os tons das cores exercem efeitos diferentes nas pessoas. Os especialistas se apropriam 

desta constatação para estimular as pessoas com TEA e trabalhar habilidades cognitivas e 

sociais. Contudo, algumas cores impactam negativamente os autistas por conta de sua 

sensibilidade visual. Assim, a hipersensibilidade e hipossensibilidade precisa ser verificada 

para evitar que os autistas fiquem sobrecarregados visualmente quando forem estimulados 

(NEUROSABER, 2021).  

O laranja e o amarelo são tons que despertam a sociabilidade dos autistas e são 

indicados para estimular o bom humor. Já o azul é a cor propícia para influenciar 

a comunicação verbal e ideal para transmitir calma e equilíbrio. Destaca-se que, é 

aconselhável evitar o emprego de cores com tons escuros e fortes que tendem a interferir 

na aprendizagem. Tais cores podem deixar o autista confuso (NEUROSABER, 2021). 

 

 

5. A arquitetura escolar e a visão do autista: recomendações de projeto 

 

Uma forma de modificar os estados de espírito através da visão é a manipulação da luz, 

ela é um elemento rico em matéria sensorial, sendo capaz de influenciar reações 

psicológicas e até mesmo trazer bem-estar ou má qualidade ao espaço que dela se apropria. 

Outra maneira é a utilização das variadas cores na arquitetura. A cor pode definir as 

funções e sensações que o usuário irá sentir em determinado ambiente. Assim, a partir do 

estudo da psicologia das cores é possível transmitir nos ambientes as sensações desejáveis. 

Destaca-se que a cor vermelha é estimulante e produz sensação de urgência e pode ser 

utilizada para empregar certo grau de agressividade ao ambiente. Tons de verde claro 

expressam a sensação de tranquilidade. A cor amarela provoca sensações de alegria, 

entusiasmo e chama a atenção dos usuários. O azul transmite a sensação de conforto e 

repouso. O laranja é estimulante e convidativo. A cor violeta estimula a criatividade. O 

marrom está associado ao pensamento e melancolia. O preto se refere à tristeza e 

obscuridade.  Para o autista compreender a função de cada cor é essencial e deve ser 

estudada no projeto arquitetônico. É necessário através das cores e das funções dos espaços 

estimular de forma adequada os sentidos da visão do autista para que não ocorra uma 

sobrecarga sensorial. As cores das paredes e dos tetos influenciam na qualidade dos 

espaços, pois podem acalmar ou deixar o educando autista agitado e tanto atuam na 

condição da iluminação, quanto interferem ampliando ou diminuindo a legibilidade.  

A visibilidade de um objeto ou uma superfície é afetada pelo ofuscamento. O 

ofuscamento pode ser ocasionado por uma luz muito forte no campo visual, que pode 

causar uma sensação de cegueira, ou por uma luz mais branda que não causa sensação de 

cegueira, mas produz desconforto. Esta situação pode ser ainda mais prejudicial aos 

autistas, visto que estes educandos possuem desconforto em relação a incidência de luz 

forte nos seus olhos e dificuldades de diferenciar objetos e coisas parecidas. Tais 

evidências ratificam que o excesso de estímulos visuais, frente à sensibilidade do autista a 

exposição a luzes e brilhos, pode acarretar episódios de confusão e perda de foco. 

A reflexão veladora, que é um tipo de ofuscamento, pode impactar a visualização das 

imagens, objetos e quadros, pois produz a sensação de que a imagem está sendo apagada 

em determinados pedaços. Esta sensação é ocasionada pela radiação direta da luz na lousa 
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ou quadro negro. Assim, para evitar o ofuscamento é necessário que o ambiente possua a 

quantidade certa de luz, é importante utilizar mecanismos como cortinas e ou brises que 

controlem/ impeçam a incidência direta de radiação de luz sobre as superfícies de estudo, 

principalmente nas áreas como a parede da lousa, e outros ambientes nos quais são 

expostos determinados informativos. É necessário dar preferência para acabamentos 

opacos nos mobiliários das salas de aula.  

A distribuição uniforme de iluminância, que deve ser observada através da escolha e da 

adequação das esquadrias como portas e janelas, através da inserção de vegetação em 

espaços internos e externos e através da inserção de elementos arquitetônicos como 

pergolados e ou muxarabis entre outros, para que haja controle da incidência de luz no 

interior dos ambientes de ensino e equilíbrio entre os níveis de contrastes. Os níveis de 

iluminância sobre os planos de estudos devem ser controlados para que não ocorra 

confusão visual e esforço visual nos educandos com TEA.  

Em relação à refletância dos materiais é necessário que nas superfícies utilizadas para a 

realização de tarefas de estudo visual não haja níveis diferentes de refletância. Para tal, é 

importante que os tetos possuam cores claras para refletir a luz nos planos horizontais de 

estudo. O piso deve possuir superfície opaca e com pouca refletância. Já as paredes, 

cortinas, por exemplo, devem possuir cores claras e o mesmo nível de refletância.  As 

paredes próximas das janelas devem possuir alto nível de refletância para diminuir a 

possibilidade de contraste com as janelas que pode causar ofuscamento. 

No que se refere à luminância, destaca-se, a necessidade das superfícies de estudo não 

possuírem diferenças grandes de níveis de luminância e diferenças grandes de brilhos dos 

planos, para que não ocorra desconforto visual durante a realização das atividades.   

Outra questão importante para o aprendizado do educando com TEA é o 

dimensionamento das salas de aula, que não devem possuir grandes profundidades, a fim 

de permitir e estimular, de forma confortável, o contato visual entre os discentes autistas e 

os seus docentes. Isto pois, muitas pessoas diagnosticadas com TEA possuem a 

particularidade de não manter contato visual com outros indivíduos. As grandes 

profundidades dos ambientes educacionais e o modo como os layouts são organizados 

também afetam os ângulos de visão dos educandos em relação à lousa, aos objetos 

inseridos no ambiente, aos professores e colegas. Tais evidências demonstram que se o 

autista não tiver a oportunidade de manter contato visual com seus professores e colegas de 

classe e não conseguir visualizar objetos didáticos e a lousa de forma adequada o 

aprendizado deste usuário pode ser impactado negativamente. Salas com layouts flexíveis 

que permitam o contato mais aproximado dos docentes com os discentes são mais 

indicadas nestes casos. 

Destaca-se ainda, que a vegetação também é um recurso que pode ser empregado nos 

ambientes educacionais, a fim de gerar impactos positivos sobre os autistas. Através das 

sombras que são produzidas por suas copas, pode ser utilizada como mecanismo de 

controle de incidência da luz direta nos ambientes externos que pode causar ofuscamento. 

É possível utilizar a vegetação para o conforto visual explorando suas variadas cores. A cor 

pode definir as funções e sensações que o usuário irá sentir em determinado ambiente. 

Assim, a partir do estudo da psicologia das cores e do emprego das inúmeras espécies de 

vegetação existentes e suas diversas colorações, pode-se estimular este sentido e transmitir 

nos ambientes as sensações desejadas, de acordo com as atividades desenvolvidas em cada 

ambiente.  
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Outra característica que pode ser aproveitada, em relação à vegetação e à visão, diz 

respeito ao balanço das folhas quando são submetidas ao vento. Como o autista possui 

fascínio por movimentos, como descrito anteriormente, é possível, através da vegetação, 

criar ambientes de área de escape. A área de escape, que é um dos princípios descritos por 

Mostafa (2014), ao ser atrelada à vegetação pode, através do vento, gerar movimentos e 

proporcionar aos alunos com TEA ambientes de descompressão que podem minorar os 

efeitos de uma sobrecarga sensorial ou evitá-la.   

Verifica-se a importância de inserir variadas espécies de vegetação que possuem 

características distintas. A vegetação com ciclos perenes é necessária para as regiões 

climáticas caracterizadas pelo clima quente e elevadas temperaturas durante o dia. Já a 

vegetação caducifólia é importante para as regiões que possuem invernos mais rigorosos, 

pois a queda das folhas permite maior incidência de luz nos ambientes internos e externos. 

A inserção de plantas com ciclo de floração diferenciado é interessante para que, por todo 

o ano, ao menos uma espécie esteja florida. Destaca-se ainda, que em determinados 

ambientes não é aconselhável a mistura de diversas cores de vegetação e sim o predomínio 

de uma cor, que deve ser selecionada de acordo com a função sensorial do ambiente.   

É notável que o autista processa o ambiente construído de maneira diferente das pessoas 

neurotípicas. Este fator ratifica a necessidade da execução de projetos arquitetônicos 

escolares especializados no atendimento e nas particularidades das pessoas com TEA. A 

partir das análises realizadas é possível observar que a compreensão do ambiente 

construído está vinculada com as reações dos estímulos sensoriais. Através da assimilação 

das características sensoriais particulares dos autistas verifica-se a necessidade de inserir as 

averiguações demonstradas nesta pesquisa no processo de projeto de edifícios educacionais 

a fim de tornar o ambiente de ensino qualificado. O que ratifica o que é apontado por BINS 

ELY (2003), que diz que para o ambiente produzir impactos positivos na realização de 

atividades é preciso que o mesmo atenda às necessidades de seus usuários.   

 

6. Conclusão 

 

A partir das análises realizadas, nesta pesquisa, verifica-se que a arquitetura possui uma 

relação direta com os sentidos humanos. Quando se trata da arquitetura escolar para 

autistas, esta relação é ainda mais estreita e precisa ser incorporada nas soluções projetuais 

a fim de compor ambientes estimulantes para os educandos com TEA.  

É notório que o ambiente influencia o comportamento e as atitudes dos autistas. Os 

estudos apontaram que o mesmo processa as informações do ambiente construído através 

dos seus sentidos, o que demonstra a relação direta entre o processamento sensorial e os 

ambientes educacionais.  

As relações existentes entre os sentidos humanos e a arquitetura, analisadas nos estudos 

apontados anteriormente, tornam possível compreender e demonstrar a interdependência 

existente entre ambos. A partir dos sentidos, os usuários processam as informações 

oriundas do ambiente construído e criam sua própria maneira de explorar a arquitetura.  

É notável que pessoas com TEA reconhecem o ambiente de forma particular. Esta 

constatação ratifica que é preciso analisar como o conforto ambiental, nos seus vários 

aspectos, térmico, luminoso, acústico, olfativo, tátil, ergonômico, são interpretados pelos 
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autistas através do processamento sensorial. Assim, a análise e execução de projetos 

escolares com base nas características sensoriais destes educandos possibilita a concepção 

de edifícios escolares sensíveis e mais adequados para a ministração do ensino e para a 

aprendizagem deste público alvo. 

Quando se trata da relação do sentido da visão e a arquitetura é através da inserção da 

luz e cores, por exemplo, que o ambiente interfere na exteriorização dos comportamentos.  

Verifica-se que a percepção dos sentidos e suas intensidades se desdobram sobre as 

pessoas com TEA em comportamentos ora intensos, exagerados, agressivos e impulsivos 

ou lentificados, passivos e apáticos. Tais evidências são de extrema importância para a 

concepção de projetos de arquitetura educacional, que possui o objetivo de atender 

educandos com TEA. Estas informações contribuem para o desenho de ambientes capazes 

de estimular adequadamente os sentidos dos autistas.  

Torna-se evidente, portanto, no presente estudo, a importância de tais conhecimentos e 

análises sobre a Teoria de Integração Sensorial para o desenvolvimento arquitetônico de 

escolas para alunos com TEA. Por se tratar de um campo de análise interdisciplinar a 

arquitetura precisa estar articulada aos estudos e conhecimentos de outras áreas como: a 

educação, saúde, psicanálise, psicologia, neurodesenvolvimento, como demonstrados nesta 

pesquisa, para que o arquiteto possa alcançar amplo e adequado desenvolvimento em seus 

projetos. A partir da interdisciplinaridade da arquitetura pode-se propor ambientes 

educacionais que estimulem adequadamente os sentidos e proporcionem espaços 

eficientes. Assim, a arquitetura irá influenciar positivamente na qualidade do ensino, 

atendendo às necessidades dos educandos com autismo.  
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Design de fachadas e microclima: esquemas visuais para projeto de 
edificações verticais 

 

Façade and microclimate design: visual schemes for vertical building 
design 

 

Chrystianne Goulart Ivanóski, Doutora em Eng. de Produção,UFSC 
arqcgi@yahoo.com.br 

 

 

Resumo 

Este artigo vem mostrar uma proposta de design de fachadas, elaborada em função de 
configurações estratificadas do microclima local de uma edificação. Objetiva-se a elaboração de 
esquemas visuais que possam ser aderidos às etapas iniciais de projetos de edifícios verticais, 
tendo-se em mente uma visão singularizada de cada um dos pavimentos projetados, de acordo com 
as características de seu microclima/entorno imediato. Através de uma metodologia qualitativa, 
embasada em uma pesquisa exploratória, buscou-se expor as considerações a respeito do tema 
tratado, que posteriormente, serviram de guia para os esquemas visuais estruturados através de 
figuras esquemáticas. Outros enfoques abordados dizem respeito à simetria das janelas em uma 
fachada, os projetos de fachada como um subproduto no processo de projeto e a consideração 
efetiva das condicionantes naturais do microclima em projetos que visem alternativas sustentáveis 
de baixo consumo de energia. 

 

Palavras-chave: Design de fachada; Conforto ambiental; Projeto de edificação; Microclima. 

 

Abstract 

This article shows a proposal for façade design, elaborated according to stratified configurations 
of the local microclimate of a building. The objective is to create visual schemes that can be 
adhered to the initial stages of vertical building projects, keeping in mind a singular view of each 
of the projected floors, according to the characteristics of their microclimate / immediate 
surroundings. Through a qualitative methodology, based on an exploratory research, it was sought 
to expose the considerations regarding the treated theme, which later, served as a guide for the 
visual schemes structured through schematic figures. Other approaches addressed relate to the 
symmetry of windows on a facade, facade designs as a by-product in the design process and the 
effective consideration of the natural conditions of the microclimate in projects that aim at 
sustainable low-energy alternatives. 
 

Keywords: Façade design; Environmental comfort; Building project; Microclimate. 
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1. Introdução 

 

Um projeto de edificação sustentável é aquele que, segundo Edwards (2009), tem entre 
suas preocupações a busca por soluções a partir do local onde estará inserido, ou seja, de 
seu ‘entorno’, além de um baixo consumo de energia. 

Bayardo (apud SANTIAGO, 2002), chama atenção também para a questão do 
‘contexto’, que pode ser entendido como sendo o local (área, terreno da edificação), meio 
(que engloba o entorno onde está o terreno do edifício) e o ambiente, visto através de um 
olhar macro, envolvendo a cidade. Isto faz analogia às três escalas do clima – macroclima, 
mesoclima e microclima. Para qualquer projeto de uma edificação é indispensável que se 
analise tais escalas, para que o desenvolvimento deste seja correto em nível de 
proporcionar tanto um conforto e bem estar aos usuários dos ambientes, visando o conforto 
ambiental dos mesmos, quanto tirar proveito das forças externas que o entorno imediato 
tem a oferecer, tais como iluminação natural, ventilação natural, radiação, entre outros 
aspectos. O mais importante, no entanto, é o microclima, que precisa ser mais detalhado, 
pois afeta diretamente uma edificação e por conseqüência, os usuários dos diversos 
ambientes projetados.  

O projeto que vislumbra estratégias sustentáveis, não deve ser relegado a uma área 
técnica de apoio ou correção, mas ser entendido como objeto direto do projeto desde seu 
início, capaz não só de conformar o espaço, como de ser protagonista principal do mesmo, 
como já dizia SERRA (1999). 

Falando-se sobre projeto de edificação, de acordo com Gauthier (apud CARVALHO, 
s/d), geralmente se prioriza a boa resolução das plantas baixas, sendo as fachadas 
concebidas por assim dizer, fora da destinação do edifício, em desacordo, na maioria das 
vezes, com a distribuição interior. Neste caso, as fachadas são meros ‘detalhes’ externos de 
visualização dos edifícios, diferenciados por cores, presença de sacadas ou não, por 
exemplo. 

A fachada é normalmente um ‘subproduto’ do projeto de uma edificação, que quando 
realizado, é considerado normalmente como sinônimo da ‘planta baixa’, que depois de 
solucionada, será complementado com alguns desenhos de cortes, fachadas e perspectivas. 
(SCARAZZATO, apud VIANNA e GONÇALVES, 2001). 

Mas, as fachadas fazem a ‘união’ entre o ambiente interno e externo, seja através da 
vista proporcionada por uma janela, seja pela condução da radiação solar de um lado para 
outro através das paredes. E um ponto importante a ser considerado é a presença de janelas 
em uma fachada, que conforme Mascaró (1991) já salientava, tem como características 
básicas prover iluminação, calor, ventilação, e não apenas ser encarada como uma mera 
composição estética das paredes de um edifício. 

Ao se observar os edifícios de um dado local, pode-se constatar que a maioria segue a 
mesma proposta de fachada, igual de cima a baixo. As aberturas são simétricas, possuem 
as mesmas medidas, seguem sempre o mesmo ritmo estético, não importando a fachada em 
que se encontram, nem tampouco as variações de características de ventilação, iluminação 
e radiação existentes entre os vários pavimentos de um mesmo edifício.  
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Por que em um edifício vertical as janelas têm que estar na mesma localização, do 1º ao 
10º pavimento, por exemplo, e possuir as mesmas dimensões e localizações, se o 
microclima tende a ser ‘estratificado’, ou seja, diferenciado no 1º, no 5º e no 10º 
pavimento, em função de seu entorno? O 3º pavimento poderá não receber luz natural e 
ventilação por ter um entorno denso de edificações. Entretanto, no 8º pavimento o vento 
poderá chegar ‘tranquilo’, por não haver barreiras e, a radiação poderá ser tanta, que 
precise de um brise ou outro dispositivo junto à janela, que ajude a barrá-la em certo 
horário do dia.  

Considerar a questão dos diversos ‘microclimas verticais’ presentes nas diversas 
fachadas e pavimentos de um edifício é contribuir para a elaboração de edificações mais 
sustentáveis, em função da utilização dos elementos naturais (iluminação, ventilação, 
radiação, entre outros) do entorno, não sendo necessários posteriormente, gastos 
excessivos de energia para criar um conforto ‘artificial’ aos ambientes.  

Assim sendo, este artigo enfoca uma pesquisa bibliográfica sobre as questões anteriores, 
cujas análises contribuíram para a elaboração de esquemas visuais que permitem uma 
visualização de estratégias a serem pensadas desde o início de um projeto, no que se refere 
à consideração de ‘microclimas verticais’, que devem ser pensados em relação ao projeto 
de cada pavimento de um edifício, visando uma edificação mais sustentável e um conforto 
adequado à saúde e bem estar dos usuários. 

 

2. Considerações sobre microclima/entorno e design de fachada/aberturas 
 

O clima pode ser definido como a feição característica e permanente do tempo, num 
lugar, em meio a suas infinitas variações. Composto por fatores estáticos (posição 
geográfica e relevo) e fatores dinâmicos (temperatura, umidade, movimento do ar e 
radiação), o clima tem se mostrado, desde a antiguidade, como um dos elementos-chave no 
projeto e construção da habitação do homem (MASCARÓ, 1991). 

Carvalho (s/d), ao falar sobre a edificação destinada ao abrigo, enfatiza que esta deve 
ser disposta segundo o regime meteorológico do meio, pois não existem dois lugares na 
superfície do globo onde sejam idênticas as seqüências dos tempos meteorológicos. 

Dentro das características meteorológicas gerais estabelecem-se não raramente, 
diferenciações notáveis, e entre duas ruas próximas, dentro de um mesmo bairro, o meio 
pode ser totalmente diverso e com diferenças substanciais de temperatura. 

Segundo Adam (2001), o microclima (entorno imediato) que intervém em uma 
edificação inclui todos aqueles fenômenos ambientais que atuam sobre os ocupantes dos 
ambientes internos, influenciando no bem estar e na percepção das sensações térmicas, 
táteis, entre outras. 

Enfatizando a percepção humana e o bem estar a partir de estímulos climáticos, Porto e 
Cosenza (1998) já apontavam que as condições externas a um ambiente são as primeiras a 
serem apresentadas às superfícies sensoriais do corpo por meio de estímulos.  

Assim, os elementos do clima – a radiação solar, que por ondas eletromagnéticas nos 
atinge, transmitindo luz e calor, a temperatura, a umidade, a composição e movimentação 
do ar, e ainda a precipitação – constituem-se em estímulos perceptivos e, como tal, 
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sensibilizam os receptores sensoriais de modo a originar um processo de organização 
mental ou da consciência.  

O ambiente interno de uma edificação qualquer também é, sem dúvida, um microclima 
preparado pelo homem, que deve fornecer-lhe todas as condições de higiene e bem estar. 
De acordo com Porto e Cosenza (1998) a utilização dos elementos do clima visando ao 
condicionamento ambiental, em beneficio do bem estar humano, seria, por si só, um fator 
contribuinte para a conservação de energia e para a redução de emissão de gases 
causadores do efeito estufa, já que é relevante a quantidade de energia necessária para a 
climatização ambiental, ou seja, dos ambientes de uma edificação.  

A configuração do microclima urbano resulta das interações múltiplas das forças 
naturais, agindo sobre o volume e a massa edificada do espaço urbano, onde geralmente se 
tem elevações de temperatura, em comparação ao clima natural, pois os moderadores 
naturais do clima – massas verdes e porções de água – tornaram-se raros com o 
crescimento das cidades, desequilibrando tanto o microclima urbano, quanto o ecossistema 
natural (GONÇALVES, 1999). 

O microclima urbano é o ‘clima que resulta localmente’ (op.cit.). Ribeiro e Mello 
(1996) já enfatizavam que um projeto de edificação deve considerar as variações 
microclimáticas, de modo a fazer melhor uso dos recursos naturais locais.   

Do entorno próximo à edificação há duas ações que são fundamentais para a definição 
das condicionantes de projeto: as ações do sol e do vento.  

A ‘paisagem sintética’ do meio urbano é constituída de espaços abertos envolvidos por 
ruas e paredes de edifícios concebidos em superfícies rígidas, impermeáveis e escuras. 
Dessa maneira a envoltória multifacetada do espaço urbano possui uma grande capacidade 
de aquecer o ar do volume vazio entre edificações. A impermeabilidade dos materiais 
convencionais de revestimento é a maior causa dos prejuízos à evaporação e, 
conseqüentemente, ao potencial de resfriamento natural do sistema, como já salientava 
Gonçalves (1999).   

A estrutura morfológica da composição das edificações, em combinação com as 
atividades urbanas, acarreta uma inevitável geração extra de calor, intensificada ainda mais 
pela extensa troca do solo natural pela pavimentação asfáltica (MELO et al., 2017). 

O entorno se comporta, geralmente, como fonte de luz. A luz refletida pelo terreno que 
rodeia o edifício, ou proveniente de outras superfícies exteriores a ele, são dados 
importantes para o projeto de iluminação natural, por exemplo (MASCARÓ, 1991). 

Já as correntes de ar são determinadas por diferenças de pressão localizadas. Essas são 
formadas, principalmente, pelo movimento ascendente do ar quente das ruas, abrindo 
espaço para o acesso do ar frio que vem das imediações periféricas. Os edifícios da cidade 
aumentam a superfície de fricção do vento. Quando o fluxo de ar encontra irregularidades 
superficiais e formais, a velocidade do vento diminui ao nível do piso, aumentando a 
turbulência de seu fluxo e com o aumento de altura se tem variações em seu volume (op. 
cit.). 

Até aqui se pode observar que o microclima interfere substancialmente em uma 
edificação, em função da configuração do entorno. Mas, geralmente se tem uma visão 
‘horizontal’ da edificação como um todo e as ações do microclima/entorno ‘ao redor’.   
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No entanto, a configuração do entorno, que não é a mesma em relação às diversas 
fachadas de uma edificação, também não é a mesma em relação à altura de um edifício. Ao 
se observar um edifício de 10 pavimentos cercado por construções de até quatro 
pavimentos e vegetação baixa ao seu redor, certamente do quinto pavimento ao décimo, as 
condições de radiação, ventilação e iluminação não serão as mesmas que estão presentes 
nos pavimentos inferiores. Daí, a importância de se considerar um ‘microclima/entorno 
estratificado verticalmente’, pois só assim um projeto será realmente adequado ao local 
onde está inserido. 

Em uma edificação, a parte que recebe diretamente a ação das forças externas do 
microclima, como vento e radiação, são as fachadas e, principalmente suas aberturas. 

As fachadas de um edifício separam um espaço exterior, extenso e ilimitado de um 
espaço construído à feição de determinada utilização, onde estes ‘muros’ criam um 
‘pequeno mundo’ diferente do exterior, sendo a sua elaboração um dos momentos mais 
relevantes de um projeto de edificação (COLIN, 2000). 

As fachadas enquanto ‘paredes’ não são somente imagem ou suporte estrutural, nelas e 
com elas se atua de forma decisória sobre o ambiente interior dos edifícios, como já 
salientava Serra (1999). As paredes se relacionam com o ambiente, não só detendo ou 
deixando passar as energias nele presentes, mas também influenciando, as mesmas, sobre 
as qualidades deste ambiente.  

Fazendo parte da composição das fachadas estão as aberturas, enquanto janelas, que 
podem ser consideradas desde um ponto de vista estético até como um elemento que 
‘oferece uma vista’ aos ocupantes de um edifício. 

As janelas podem ser referidas como “os olhos, ouvidos e pulmões das edificações”, e 
por causa destas funções múltiplas e vitais elas são consideradas um dos elementos mais 
importantes do envoltório do edifício (PEREIRA, 1995, p.4). 

Por exemplo, a janela é um elemento que assume uma alta importância para o fluxo de 
ar em um ambiente. Como o ar quente tende a subir, é interessante fazer uma variação na 
altura das aberturas de entrada e saída do ar. No caso da ventilação de conforto é 
interessante que a abertura de entrada do ar esteja embaixo, e a de saída em cima, 
permitindo direcionar o fluxo de ventilação, fazendo-o passar pelo usuário, aumentando a 
evaporação do suor. 

Quando a abertura de saída do ar é maior que a de entrada, têm-se velocidades do ar 
mais elevadas ao nível do usuário. Por isso, é necessário levar em conta a assimetria e 
simetria da localização das janelas em relação às fachadas nas quais estão inseridas 
(MASCARÓ, 1991). 

Estas considerações são importantes porque esboçam a questão de ‘assimetrias’ em uma 
fachada, que deveriam existir em função, justamente, da relação edificação-microclima-
entorno e não por mero detalhe estético. 

Além disso, de acordo com Yeang (2001), os efeitos do vento crescem 
exponencialmente à medida que ascende pelas fachadas do edifício. Portanto, para a 
ventilação natural da edificação será preciso prever dispositivos de aeração variáveis 
segundo a altura. Neste caso, a fachada pode consistir em uma série de sistemas, conforme 
as características de cada pavimento, dependendo do efeito térmico desejado e do sistema 
de ventilação. 
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Daniels (1997) também realizou um estudo importante sobre a ventilação natural, que 
vem de encontro com a ideia de microclimas diferenciados em cada pavimento de uma 
edificação. Ele analisou um edifício de 51 pavimentos, observando e registrando a 
diferença de temperatura interna e externa e causada por ação do vento, registrando valores 
bem diferenciados nas medições de todos os pavimentos. 

Assim, as diferenciações ‘microclimáticas’ resultantes da configuração do entorno, 
comumente visualizadas através de uma ‘visão horizontal’ de dois lugares próximos, 
também se realiza bem mais a nível vertical, no caso dos edifícios. 

Quanto ao projeto, Jourda (2013) salienta que não existe uma construção que não cause 
impacto ao ambiente. Determinados projetos podem gerar microclimas urbanos benéficos e 
outros, porém, causar impactos negativos, como obstáculos à ventilação urbana ou 
aceleração dos ventos, zonas de sombra e umidade.  

Essa autora cita também outras considerações relevantes, tais como: 

- A altura e a largura de um edifício, assim como sua implantação no terreno, 
influenciam o microclima de seu entorno de maneira positiva ou negativa.    

- Certas superfícies de fachadas e pavimentações podem se constituir em superfícies 
refletivas desconfortáveis e ofuscantes.  

- Em função de sua altura e de sua implantação em relação à orientação solar e ao 
código de obra local, um novo edifício projetará sombras na área vizinha.  

- Todos os ambientes de permanência prolongada devem contar com iluminação natural 
satisfatória, tanto em qualidade quanto em quantidade. Essa determinação responde, ao 
mesmo tempo, às necessidades de conforto visual e de redução do uso de iluminação 
artificial, fonte de consumo de energia elétrica. 

- As janelas devem ser dimensionadas em função da orientação solar da fachada onde se 
situam, dos eventuais sombreamentos e da profundidade dos ambientes internos. Por esse 
motivo, as diversas fachadas de um edifício, mesmo que abrigue uma única atividade, não 
podem ser idênticas. 

- É necessário desenvolver estudos de insolação e das sombras projetadas sobre o 
entorno imediato desde os estudos preliminares para assegurar que a nova construção não 
comprometa o conforto também dos lugares de convívio vizinhos, sejam edificações ou 
áreas externas.  

- A ventilação natural, se controlada, permite reduzir consideravelmente o consumo de 
energia, podendo ser induzida através de aberturas nas fachadas e/ou na cobertura. 

E Mascaró (1998) ao comentar sobre a maior parte dos custos de uma fachada, enfatiza 
que estes estão relacionados aos materiais e elementos de acabamentos caros e nem sempre 
eficientes e, principalmente, às esquadrias raramente colocadas em locais, tamanhos e 
formatos adequados. 

Diante do exposto, percebe-se que o processo de desenvolvimento de um 
projeto/construção tem um impacto direto sobre o sucesso do projeto, enquanto edificação 
e, neste caso, a relação entre edificação-microclima-entorno deve ser considerada já nos 
estudos preliminares, gerando estratégias projetuais adequadas às fachadas-aberturas, 
objetivando-se com isso, não só o conforto dos ambientes (NEVES, RUSCHEL, 2016), 
mas também os aspectos que irão contribuir com os princípios de sustentabilidade. 
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3. Aspectos metodológicos
 

 Segundo as divisões de uma pesquisa, apresentadas por Silva e Menezes (2000) a 
pesquisa realizada se caracteriza, do ponto de vista de sua natureza, por ser uma pesquisa 
básica que objetiva a geração de conhecimentos, para o avanço da ciência, sem aplicaç
prática prevista.  

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, trata
qualitativa’, pois há uma relação dinâmica entre o mundo real e a subjetividade do 
pesquisador que não pode ser traduzida em números. É uma pesquisa descri
dados pesquisados são analisados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 
principais de abordagem.  

Do ponto de vista de seus objetivos, trata
proporcionar familiaridade com o problem
forma de ‘pesquisa bibliográfica’, do ponto de vista dos procedimentos técnicos (GIL, 
1991). 

A revisão bibliográfica sobre o tema proporcionou
propiciaram, posteriormente, a elab
principal do artigo. 

 

4. Resultados  

 

Com relação à pesquisa realizada, foram elaborados alguns esquemas visuais 
relacionados à ideia de se pensar as ‘forças externas’ do microclima
diversos pavimentos de um edifício, como meio de se projetar de acordo com a realidade 
de um local. Após definição do lugar do projeto de edificação, deveria ser feito e 
incorporado ao programa de necessidades inicial, as considerações a respeito das variações 
de microclima, em função da configuração do entorno.

Usando-se a ventilação como exemplo inicial, o ideal seria observar em planta baixa
microclima do entorno, conforme esquema da figura 1
obstáculos, bem como as diferenciaç
edifício. Na imagem a seguir, o edifício 1
volumetria dos outros dois edifícios e suas interferências quanto à ventilação próxima

Figura 1: Microclima/entorno e
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Após definição do lugar do projeto de edificação, deveria ser feito e 
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de microclima, em função da configuração do entorno. 
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microclima do entorno, conforme esquema da figura 1, verificando
obstáculos, bem como as diferenciações presentes em cada uma das fachadas de um 

Na imagem a seguir, o edifício 1 iria ser projetado com base nas características de 
volumetria dos outros dois edifícios e suas interferências quanto à ventilação próxima

: Microclima/entorno em planta baixa. Fonte: elaborada pela
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Figura 2: Microclima/entor

Na figura 2, a visualização se dá através das elevações das edificações, podendo
constatar as possíveis interferências de ventilação em relação ao tamanho das edificações 
vizinhas.  

Isso traz à tona a questão de uma visão do projeto ‘por pavimento’, ou 
considerando cada pavimento como tendo um microclima/entorno atuante e que deve ser 
efetivado em nível de projeto. Neste contexto, um ‘olhar especial’
estudo das fachadas e, principalmente, às aberturas 
‘interface horizontal’ direta entre o ambiente interno e externo.

Figura 3: Visão pavimen

 

A figura 3 mostra a visão pavimentar do processo de projeto, focando na questão de 
‘singularidade’ de cada pavimento, onde as setas seriam as forças externas e o edifício 
lateral, com seus três pavimentos

Se esta proposta considera nível por nível de uma edificação, enquanto cada 
pavimento, o tratamento de fachadas também será
diferenciações na localização e tamanho das janelas. 

Na imagem a seguir, figura 4, observa
estética simétrica, comumente utilizada, dá lugar a um movimento estético, talvez ainda 
mais interessante. 
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considerando cada pavimento como tendo um microclima/entorno atuante e que deve ser 
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: Visão pavimentar do projeto. Fonte: elaborada pela autor

A figura 3 mostra a visão pavimentar do processo de projeto, focando na questão de 
a pavimento, onde as setas seriam as forças externas e o edifício 

lateral, com seus três pavimentos, um obstáculo a ser considerado. 

Se esta proposta considera nível por nível de uma edificação, enquanto cada 
pavimento, o tratamento de fachadas também será por ‘partes’, influenciando em 
diferenciações na localização e tamanho das janelas.  

Na imagem a seguir, figura 4, observa-se a configuração de uma fachada, onde a 
estética simétrica, comumente utilizada, dá lugar a um movimento estético, talvez ainda 
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Figura 4: Design diferenci

Cada fachada seria trabalhada de acordo com as observações do microclima/entorno, 
podendo-se estruturar uma ‘matriz
5, a seguir. 

 

Figura 5: Matriz visual 

 

A ‘matriz visual’ de uma fachada mostraria, então, o ‘enquadramento’ de radiação, 
ventilação, iluminação e sombra 
permitindo uma análise dos pontos relevantes a serem pensados e aplicados durante o 
processo de projeto.  

A matriz poderia ser feita e observada a partir da simulação com maquetes
contando com o entorno e 
de pavimentos. 

Além disso, o design de fachadas iria sendo desenvol
planta baixa, permitindo a elaboração de um projeto efetivo e mais adequado q
estrutura do entorno, valorizando
como um subproduto posteriormente realizado.

 

 

 

 

Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021.

 
: Design diferenciado de fachada. Fonte: elaborada pela autor

 

Cada fachada seria trabalhada de acordo com as observações do microclima/entorno, 
se estruturar uma ‘matriz visual’ dos aspectos relevantes, tal como sugere a figura

: Matriz visual de uma fachada. Fonte: elaborada pela autor

A ‘matriz visual’ de uma fachada mostraria, então, o ‘enquadramento’ de radiação, 
ventilação, iluminação e sombra incidentes na fachada, em vários horários ao longo do dia, 

dos pontos relevantes a serem pensados e aplicados durante o 

A matriz poderia ser feita e observada a partir da simulação com maquetes
com o entorno e o volume da edificação a ser projetada, con

, o design de fachadas iria sendo desenvolvido juntamente com as idéias em
planta baixa, permitindo a elaboração de um projeto efetivo e mais adequado q

ra do entorno, valorizando-se cada fachada como um objetivo real de projeto, e não 
como um subproduto posteriormente realizado. 
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A ‘matriz visual’ de uma fachada mostraria, então, o ‘enquadramento’ de radiação, 
em vários horários ao longo do dia, 

dos pontos relevantes a serem pensados e aplicados durante o 

A matriz poderia ser feita e observada a partir da simulação com maquetes físicas, 
forme a quantidade 

vido juntamente com as idéias em 
planta baixa, permitindo a elaboração de um projeto efetivo e mais adequado quanto à 

objetivo real de projeto, e não 
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Figura 6: Projeto simultâneo entre planta

 

Este seria um fator diferencial de projeto com preocupações sustentáveis, no que diz 
respeito à utilização das características naturais do microclima/entorno, gerando assim, 
projetos eficazes de fachadas/aberturas de acordo com a singularidade 

 

5. Considerações finais

 

Este artigo vem colaborar com uma estratégia de projeto que visa não só o conforto 
ambiental natural dos ambientes construídos, e assim, de seus usuários, mas 
principalmente, contribuir para a ideia de um projeto de edificação vertical mais 
sustentável através da utilização mais efetiva de aspectos do microclima configurado pelo 
entorno imediato, reduzindo os gastos d

Com uma pesquisa voltada a questões relacionadas às fachadas e aberturas, enqua
interface entre o ambiente interno e externo de uma edificação, as quais recebem 
diretamente a ação das forças externas do microclima local, buscou
esquemas visuais que ajudem a entender a proposta de se incluir nos processos de proj
de edifícios verticais, a ‘matriz visual’ de fachadas.

Estas trazem embutidas as considerações sobre a ‘visão pavimentar’ de um projeto, 
observando-se a singularidade de cada pavimento criado, em função de seu 
microclima/entorno. 

Com isso, a abordagem 
uma simetria das aberturas 
variações de dimensões e localização destas nas diferentes fachadas de um edifício. 

Além disso, é importante f
juntamente com todas as reformulações de plantas baixas
subproduto posteriormente realizado.
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Resumo 

O avanço tecnológico vem tornando inevitável o aumento de resíduos de equipamentos 
eletroeletrônicos (REEE). Neste contexto, a Lei Federal nº 12.305 / 2010 (PNRS) no Brasil 
estabelece princípios para permitir o avanço necessário e o enfrentamento dos principais problemas 
ambientais. Diante disso, essa pesquisa realizou uma análise do Acordo Setorial de Logística 
Reversa de Eletroeletrônicos firmado no Brasil em 2019 e a reciclabilidade de REEE em duas 
Cooperativas na região metropolitana de Porto Alegre - RS. Para tanto, foi enviado um 
questionário a cada cooperativa, no qual, responderam a questões sobre a gestão, a 
reciclabibidade e comercialização dos REEE. A maior parte dos REEE são 
comercializados com mínimas restrições. Para as cooperativas poderem atuar no 
gerenciamento desse resíduo, é necessário um volume mínimo periódico que viabilize 
economicamente a atividade, bem como um sistema de gestão interno bem estruturado 
para atender a futura demanda por conta do Acordo Setorial. 

 

Palavras-chave: REEE 1; Logística Reversa 2; Reciclagem 3 

Abstract 

The technological advances has become inevitable the increase in waste from electronic equipment 
(WEEE). In this context, Federal Law No. 12,305 / 2010 (PNRS) in Brazil establishes important 
principles to allow the necessary progress to face the main environmental problems. In view of 
this, this study carried out an analysis of the Reverse Logistics Sector Agreement for Electronics 
signed in Brazil in 2019 and focused to identify existing actions of the Cooperatives involved in the 
WEEE chain in the metropolitan region of Porto Alegre - RS. As a method of collecting 
information, a questionnaire was structured and sent to each representative of the cooperatives 
participating in the study, in which they responded in relation to both management, recycling and 
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commercialization of WEEE. Most WEEE is marketed with minimal restrictions. For cooperatives 
to be able to act in the management of this waste, a minimum periodic volume is necessary to make 
the activity economically viable, as well as a well-structured internal management system to meet 
the future demand that will increase due to the Sectorial Agreement.  

Keywords: WEEE 1; Reverse Logistics 2; Recycling 3 

 

1. Introdução 

Atualmente empresas se deparam na busca incessante por inovação tecnológica visando 
a sobrevivência no mercado para garantir melhores taxas de lucro. Nessa perspectiva, o 
desenvolvimento tecnológico acelerado introduzido na geração de novos produtos, muitas 
vezes induzida pela mídia, incentiva seus consumidores a adquirirem produtos recém-
lançados, o que tem elevado o problema ambiental causado pela geração cada vez maior de 
resíduos, e do seu descarte inadequado (PESSANHA, et al., 2020). 

É crescente a geração de resíduo de equipamento eletroeletrônico (REEE), esse termo é 
utilizado para abranger diversos equipamentos elétricos e eletrônicos que não possuem 
mais valor funcional para seus proprietários (SILVA, 2012). De acordo com a Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI - os equipamentos eletroeletrônicos são 
todos aqueles produtos cujo funcionamento depende do uso de corrente elétrica ou de 
campos eletromagnéticos. Eles podem ser divididos em quatro categorias amplas, dentre 
eles foram escolhidos os seguintes materiais: 

• Linha Branca: refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras de roupa, secadoras, 
condicionadores de ar; 

• Linha Marrom: monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e LED, aparelhos de 
DVD e VHS, máquina fotográfica digital. 

•  Linha Azul: batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, furadeiras, secadores de 
cabelo, espremedores de frutas, aspiradores de pó e cafeteiras; 

• Linha Verde: computadores desktop, noteboks, tablets, telefones celulares, cabos. 

• Linhas Órfão: produtos sem origem legal. 

O setor da indústria eletrônica ilustra claramente a dinâmica de produção, consumo e 
geração de resíduos. Isso se dá por consequência, principalmente, na redução do ciclo de 
vida de produtos, por exemplo, no caso de Equipamentos Elétricos Eletrônicos (EEE), 
dentro da ótica linear da sociedade de consumo e economia, dando ênfase a obsolescência 
programada. Diante disso, a questão do aumento dos Resíduos de Equipamento 
Eletroeletrônico (REEE) é global, atingindo a todos os países mesmo que em diferentes 
dimensões (LI, et al., 2012) 

Li et al., comentaram que os países desenvolvidos lideram o caminho no 
estabelecimento de sistemas formais para o tratamento de REEE desde o início dos anos 
90. Gao et al., relatam que a União Europeia (UE) gera quatro vezes mais REEE do que 
outros resíduos sólidos urbanos (RSU). Nos Estados Unidos da América (EUA) esse 
resíduo já alcança 8 % do resíduo sólido municipal. Foelster et al. (2016) afirmam que o 
Brasil é o segundo maior gerador de REEE dentre os países em desenvolvimento e 
emergentes. 
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Segundo El Faro et. al., há uma comparação do crescimento do resíduo comum com o 
REEE, no qual, o segundo se destaca crescendo três vezes mais rápido que o primeiro. Tal 
expansão se apresenta como um alerta em escala mundial, com efeitos prognósticos 
negativos para a natureza. Baldé et. al., apresenta em seu estudo que em 2016 foram 
gerados 44,7 milhões de toneladas de resíduo de equipamento eletroeletrônico no mundo e 
estima-se que em 2021 serão gerados 52,2 milhões de toneladas. 

A grande preocupação frente a esse assunto é a forma de descarte desses equipamentos 
e os impactos que possivelmente podem causar ao meio ambiente, consequentemente, aos 
seres humanos. O alto risco, se dá pela sua composição, em grande parte, composto por 
metais pesados (como mercúrio, cádmio e chumbo). O consumidor final, por vezes, 
desconhece tais perigos ao gerar, reter e descartar os REEE de forma inadequada. 
(ECHEGARAY, et al., 2017). 

Devido à composição diversificada, o gerenciamento da cadeia de reciclagem de REEE 
se torna complexo, por exemplo, as atividades de coleta e tratamento de REEE são caras e 
exigem um bom planejamento. Assim, tornou-se importante formular e implementar 
legislação específica para equiparar a logística necessária à reciclagem, que envolve a 
coleta, triagem, transporte e descarte ambientalmente seguros. Por exemplo, é usada a 
extensão da responsabilidade de empresas produtoras e / ou comerciantes pelo descarte de 
produtos fabricados e / ou comercializados (PESSANHA, et al.,2020). 

A Lei Federal nº 12.305 / 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no 
Brasil estabelece princípios importantes para permitir o avanço necessário ao País no 
enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do 
manejo inadequado dos resíduos sólidos. A PNRS aborda acordos setoriais de Logística 
Reversa, no qual são atos de natureza contratual, firmados entre o Poder Público e os 
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, e consumidor visando a 
implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

No Brasil, o Acordo Setorial de Logística Reversa de Eletroeletrônicos foi firmado 
somente em outubro de 2019, destacando-se como marco histórico. O acordo prevê duas 
fases, sendo a primeira dedicada à estruturação do sistema e a segunda relacionada à sua 
implementação e operacionalização, com metas anuais e crescentes, prazos e ações 
concretas. São previstas também ações de comunicação e campanhas de conscientização da 
população quanto ao descarte adequado.   

Pode-se afirmar que a falta de informações em relação a educação ambiental e os canais 
de reciclagem, contribuem para o descarte inadequado da grande maioria dos resíduos 
(PESSANHA et al., 2020). Exige uma necessidade urgente de estabelecer um sistema de 
gerenciamento de resíduos que utilize processos de logística reversa baseado nos princípios 
da economia circular, no qual, possibilitaria que os resíduos sólidos fossem renovados, 
redistribuídos, remanufaturados, reciclados, potencializando o seu uso como matéria-prima 
e fomentando o seu retorno à cadeia produtiva da reciclagem (CE100 BRASIL, 2017).  

Assim, o presente artigo visa abordar o panorama geral do Acordo Setorial de Logística 
Reversa de Eletroeletrônicos no Brasil, bem como, um modelo já existente nas 
cooperativas de catadores no segmento dos REEE, no município de Porto Alegre e 
Canoas/RS, região metropolitana do Rio Grande do Sul. 

 

2. Material e Métodos 
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Para estruturação desse estudo, foi realizado no primeiro momento, uma análise do 
panorama geral do Acordo Setorial de Logística Reversa de Eletroeletrônicos no Brasil. 
Posteriormente, buscou-se a identificação de Cooperativas envolvidas na cadeia de REEE 
na região metropolitana do Rio Grande do Sul e logo, foi realizado uma pesquisa 
exploratória em duas Cooperativa REEE, sendo uma de Porto Alegre/RS e a outra de 
Canoas/RS - região metropolitana. 

Para a pesquisa exploratória foi listado os tipos de REEE recebidos nas duas 
cooperativas. Essa relação foi enviada a cada representante das cooperativas, que 
respondeu se o material é comercializado, se existe alguma restrição para a 
comercialização ou mesmo se o material não é comercializado ou encaminhado como 
rejeito para destinação adequada.  

Foram obtidas informações em relação a entrada e saída de material coletado, modo de 
coleta, modelo de divulgação e questões legais: licença ambiental e contrato com os 
municípios. Ambas as informações abrangem o acordo setorial. 
 

3. Resultados e Discussão 

Primeiramente serão apresentados o panorama geral do Acordo Setorial de Logística 
Reversa de Eletroeletrônicos no Brasil identificando ações a serem desenvolvidas.  
Posteriormente, a análise da pesquisa exploratória de ações existentes de duas cooperativas 
de REEE. 

3.1 Acordo Setorial de Logística Reversa de Eletroeletrônicos no Brasil 

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), prevê 
a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos 
de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da 
reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode 
ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos 
(aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado). 

A PNRS indica a necessidade de construção de acordos setoriais de Logística Reversa, 
os quais são atos de natureza contratual, firmados entre o Poder Público e os fabricantes, 
importadores, distribuidores ou comerciantes, e consumidor visando a implantação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. A PNRS também aponta 
para a obrigação dos consumidores de disponibilizarem adequadamente seus resíduos 
sólidos para coleta e retorno, sempre que houver um sistema municipal de coleta seletiva, 
consequentemente um sistema de Logística Reversa estabelecido. 

Em outubro de 2019 foi firmado o Acordo Setorial de Logística Reversa de REEE. 
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as entidades representativas do setor que 
estavam presentes para firmar o acordo foram: ABINEE - Associação Brasileira da 
Indústria Elétrica e Eletrônica, ABRADISTI - Associação Brasileira da Distribuição de 
Produtos e Serviços de Tecnologia da Informação, ASSESPRO NACIONAL - Federação 
das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação e GREEN 
ELETRON - Gestora para Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos Nacional. 

O acordo prevê duas fases, sendo a primeira dedicada à estruturação do sistema e a 
segunda relacionada à sua implementação e operacionalização, com metas anuais. Esse 
acordo define o papel de cada um dentro da logística reversa e oferece segurança caso 
algum órgão ambiental venha fazer questionamentos ou cobranças. Metas do Acordo 

373



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

Setorial prevê que as empresas geradoras devem, já em 2021, coletar e destinar 
corretamente 1%, em peso, do que colocaram no mercado em 2018, ano definido como 
base. Nos anos seguintes, as metas sobem para 3%, 6%, 12%, e chega a 17% em 2025 
(BRASIL, 2019). 

Outra meta, é o aumento de pontos de coleta, no qual, todas as cidades com mais de 80 
mil pessoas, aproximadamente 400 municípios, devem ter Pontos de Entregas Voluntárias 
instalados em locais de fácil acesso aos consumidores, como lojas do varejo, instituições 
de ensino, praças municipais, entre outros até 2025. No total, serão mais de 5 mil coletores 
que vão atender aproximadamente 65% da população brasileira. Até o fim de 2021, o 
objetivo é chegar a 60 cidades em 13 Estados, com 600 pontos de coleta. Para isso 
acontecer, o varejo deve se apressar para formar parcerias com sistemas de gestão da 
logística reversa de eletroeletrônicos e instalar os coletores em lojas estratégicas. São 
previstas também ações de comunicação e campanhas de conscientização da população 
quanto ao descarte adequado (BRASIL, 2019). 

Os dados mais atuais foram levantados pelas entidades gestoras ABREE (Associação 
Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos) e Green Eletron 
(Gestora para Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos Nacional), em 2019. No qual, 
foram recolhidas 384,5 toneladas de REEE e 258 pontos de coleta foram instalados no 
Brasil (SINIR, 2019). 

Os sistemas emergentes em países em desenvolvimento, como o Brasil, enfrentam 
problemas como brechas na legislação, falta de incentivos econômicos, baixa 
conscientização do consumidor, produtos sem origem legal (às vezes chamados de EEE 
órfão ou mercado cinza) e coletores de materiais recicláveis que coletam e as quantidades 
crescentes de REEE com pouca preparação para lidar com os riscos à saúde, segurança e 
proteção ambiental (DEMAJOROVIC, et al., 2016). 

Fazer com que os REEE voltem à cadeia produtiva da reciclagem está diretamente 
relacionado aos princípios da economia circular, em que se propõe preservar e aprimorar o 
capital natural controlando estoques finitos e equilibrando os fluxos de recursos renováveis 
(DEMAJOROVIC, et al.; 2016). Considerando que a economia convencional apresenta 
conflitos ecológicos e muitas perdas econômicas monetárias, alternativas de introdução do 
modelo da economia circular, apresenta-se como um novo cenário para inovação, 
adaptação e gestão para os novos negócios em diversos segmentos, principalmente o de 
gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

 

3.2 Pesquisa exploratória sobre a reciclabilidade de REEE em Cooperativas de 
reciclagem 

 Esta pesquisa foi realizada com a Cooperativa de Trabalho de Reciclagem 
Tecnológica - COOPERTEC, unidade localizada em Canoas/RS tendo sete (07) 
cooperados e com a Cooperativa Socioambiental Paulo Freire localizada em Porto 
Alegre/RS com cinco (05) cooperados. 

Foi encaminhado um questionário com uma listagem de materiais de equipamentos 
eletroeletrônicos para identificação dos materiais comercializados após triagem dos REEE 
pelas cooperativas. As cooperativas marcaram com “X” para os materiais que são 
comercializados completamente, para os materiais com restrição por conter componentes 
que não são reciclados e para os materiais que chegam e são considerados rejeitos e 
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posteriormente encaminhados para destinação adequada. Essas informações podem ser 
vistas na tabela 1. 

Linha Material 
Comercializados 
completamente  

Materiais com 
restrição por conter 

componentes que não 
são reciclados 

Materiais que 
chegam e são 

rejeito 

Linha verde 

Impressora X     

Scanner X     

CPU X     

Mouse X     

Teclado X     

Pen Drive X     

Fones X     

Aparelhos celulares X     

 Notebooks X     

Tablet X     

Centrais telefônicas X     

Sistema de alarmes X     

Tablet X     

Centrais telefônicas X     

Sistema de alarmes X     

Linha marrom 

Monitor X     

Microfone   X   

Webcam X     

Caixa de som   X   

TVs (todos os tipos) X     

Lâmpadas LED X     

Linha azul 

Microondas X     

Forno elétrico X     

Cafeteira X     

Liquidificador X     

Baterias de celulares X     

Linha Branca 

Refrigerador X     

Freezer X     

Máquina de lavar X     

Cabos e Fios 

Cabos de rede X     

Cabos de conexões X     

Fios X     
Carregador de 
celulares X     

Cabos de USB  X     
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Rejeito 

Lâmpadas 
Fluorescentes      X 

Pilhas     X 
Table 1. Tipos de REEE pós – consumo que chegam nas cooperativas de eletroeletrônicos, e sua venda pós 
triagem. Fonte: Elaborado pelos autores. 

As cooperativas possuem a mesma comercialização dos materiais. Em ambas é possível 
observar que o microfone e a caixa de som não são reciclados completamente, pois 
possuem madeira e tecido na sua composição e não tem mercado de venda para esse 
material. Os demais materiais são triados e vendidos.  

As duas cooperativas apresentam a mesma problemática em relação às lâmpadas 
fluorescentes e pilhas. Apesar de não aceitarem, esses materiais chegam nas cooperativas 
misturados com os REEE ou dentro de diferentes dispositivos como controle remoto, que é 
o caso das pilhas. No momento do recebimento, ambas fazem uma conferência e caso 
encontrem pilhas ou lâmpadas fluorescentes, imediatamente são devolvidos ao gerador. 
Isso pode estar relacionado a falta de informações para a sociedade quanto a separação 
desses resíduos. 

Entretanto, existe o caso das lâmpadas LED que já estão chegando nas cooperativas. O 
LED é um conjunto complexo de um ou mais chips (emissor de luz), conexões elétricas e 
elementos ópticos, mecânicos e térmicos (DEUBZER et al., 2012). Estudos com foco em 
processos de reciclagem para as lâmpadas LEDs são raros, porém alguns estudos de 
caracterização dos resíduos já foram realizados (GASSMANN et al., 2016). Diante disso, 
ambas as cooperativas já estão armazenando esse rezíduo para iniciar a descaracterização e 
comercializar os produtos. 

 

3.3 Levantamento da gestão interna das cooperativas  

Para entender melhor a organização das cooperativas geramos um levantamento de 
entrada e saída para cada uma delas. A Coopertec faz controle de entrada e saída de seus 
materiais através de pesagem. Na entrada os materiais são separados e pesados por: linha 
verde, linha marrom, linha branca, linha azul, linha órfão, cabos e fios. Na saída os 
materiais são pesados e comercializados como: placas, plásticos de eletrônicos, plásticos 
comuns, sucata metálica, outros metais, papel/papelão e rejeito. Isso facilita a 
quantificação dos materiais comercializados comparando com o que chega na unidade de 
triagem.  

Entretanto, em relação aos rejeitos estão pilhas e lâmpadas fluorescentes que são 
encaminhadas para empresas de logística reversa, a madeira e o tecido são descartados na 
coleta urbana. Sendo assim, a figura 1 representa a entrada e saída dos REEE e a figura 2 
apresenta a quantidade média de materiais comercializados e de rejeitos obtidos no ano de 
2019. 

A Cooperativa Paulo Freire apresenta gestão diferenciada para os REEE. Nessa 
cooperativa, os REEE são separados para a comercialização da seguinte forma: sucata de 
plástico, sucata de ferro, sucata de alumínio, placas eletrônicas, fios e cobre. A cooperativa 
apresenta uma problemática em relação a quantificar seu aproveitamento por não fazer a 
pesagem de entrada dos seus materiais, a cooperativa realiza a pesagem apenas dos 
materiais a serem comercializados.  
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Figure 1. Entradas e Saídas Coopertec. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 
Figure 2. Média de material comercializado em 2019 Coopertec. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Sendo assim, dificulta identificar a real demanda de venda dos materiais que entram na 

cooperativa. A figura 3 representa a entrada e saída dos materiais para futura 
comercialização. Já a figura 4 apresenta a média em porcentagem de 2019 de REEE 
comercializados após chegarem até a cooperativa. 
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Figure 3. Entradas e Saídas Cooperativa Paulo Freire. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Figure 4. Média de material comercializado em 2019 Paulo Freire. Fonte: Elaborado pelos autores. 

O questionário também buscou saber se as cooperativas possuíam contrato como 
prestadora de serviços ambientais com o município que estão inseridas, porém, ambas não 
apresentam contrato. Segundo a PNRS (2010), não cabe aos governos municipais a 
realização de atividades de logística reversa definidas por acordo setorial. Logo, a função 
das prefeituras será de monitorar a implantação e o cumprimento da legislação. Porém a 
PNRS prevê a relação de cooperativas com governos municipais, no qual incentiva estas 
parcerias para promover a inclusão social e geração de empregos, com consequente 
fortalecimento destas instituições. 

Quanto a chegada dos REEE, as cooperativas não apresentam um padrão para o 
recebimento, na figura 5 é possível identificar a forma mais e menos comum de 
recebimento de REEE. O que significa afirmar que dificulta a gestão de recebimento em 
relação ao volume mínimo que deve chegar nas cooperativas para viabilizar 
economicamente o processo, pois não se tem frequência no recolhimento. Além, de muitas 
vezes, chegar rejeitos como as pilhas e lâmpadas fluorescentes, em virtude da falta de 
informativos educacionais para a conscientização da população. O Acordo Setorial (2019) 
prevê ações de conscientização e o aumento de pontos de coleta que virá agregar no 
aumento de REEE que chegam até elas, e consequentemente o aumento da 
comercialização e incremento na receita das cooperativas. 
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Figure 5. Forma de coleta de REEE das Cooperativas. 

 
4. Conclusão 

Em relação ao Acordo Setorial de Logística Reversa de REEE, não foi possível 
identificar os dados de atendimento as metas que mensure a o avanço do acordo desde o 
início da sua implantação em 2019, até o ano vigente. 

Diante do levantamento, os Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) que 
chegam em ambas as cooperativas, a maioria apresentado na listagem, apresentam 
comercialização pós-triagem. Isto significa que há demanda de mercado para a 
comercialização desses materiais. 

Porém, as cooperativas apresentam dificuldades na implementação de um sistema de 
logística reversa de REEE, devido a diversos motivos, como a demora do acordo setorial e 
limitação dos responsáveis. Para as cooperativas poderem atuar no gerenciamento desse 
resíduo, é necessário um volume mínimo e periódico que viabilize economicamente a 
atividade, o que tende a aumentar com a implementação das metas do Acordo Setorial de 
Logística Reversa de REEE.   

As cooperativas representam uma possibilidade de facilitar este processo no município 
como prestação de serviços ambientais. A relação das cooperativas com governos 
municipais está prevista na PNRS, que incentiva estas parcerias para promover a inclusão 
social e geração de empregos, com consequente fortalecimento destas instituições. 

Levanta-se a hipótese, que o acordo com os municípios proporcionaria além das 
mudanças nos processos, infraestrutura mais adequado em relação: ao local de instalação 
das cooperativas, frota de veículos para realização da coleta, ferramentas de controle para o 
armazenamento, divulgação ampliada das rotas realizadas nos bairros e o descarte 
facilitado para o consumidor.  

Ressalta-se ainda novas oportunidade de negócios para os REEE que chegam nas a 
cooperativas e que estão em condições de uso. Os mesmos, poderiam ser comercializados a 
um baixo custo. 

Os autores agradecem as cooperativas Coopertec e CPF pelas informações, ao CNPq 
pela bolsa de doutorado, e DT2 dos autores, e pelo financiamento do projeto de pesquisa. 
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Resumo 

Dentre o conjunto de diretrizes de sustentabilidade para o desenvolvimento de um projeto, parte-se 

do pressuposto de que o design é indissociável da seleção de materiais e da compreensão dos 

correspondentes processos e ciclos de vida. Sendo assim, este artigo analisa o potencial das 

bibliotecas virtuais de materiais - como ferramentas didáticas para o ensino e aprendizagem do 

design, da arquitetura e urbanismo - através de uma metodologia baseada na coleta, tabulação e 

análise de dados, segundo critérios previamente estabelecidos a partir do aprofundamento da revisão 

bibliográfica. Espera-se que a análise de 17 plataformas nacionais e internacionais de materiais, possa 

contribuir para práticas educativas ao qualificar as possibilidades apresentadas por estes instrumentos 

de conhecimento, que disponibilizam extensos bancos de dados sobre o complexo e vasto universo 

dos materiais. 

 

Palavras-chave: Bibliotecas de materiais; Materiotecas; Materiais; Sustentabilidade; Ensino; 

Aprendizagem 
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Abstract 

Among the set of sustainable guidelines for the development of a project, it is assumed that design is 

inseparable from the materials selection and the corresponding processes and life cycles  

understanding. Therefore, this article analyses the potential of virtual material libraries - as  didactic 

tools for teaching and learning about design, architecture and urbanism through a methodology 

based on the collection, tabulation and data analysis, according to previously established criteria 

from the literature review deepening. The authors hope that the presented analyses of 17 national 

and international platforms of materials, may contribute to educational practices by qualifying the 

possibilities presented by these knowledge tools that offer extensive databases covering the complex 

and wide field of materials. 

 

Keywords: Materials library; Materials; Sustainability; Teaching; Learning 

 

1. Introdução e Justificativa 

A ênfase central do artigo é o estudo de bibliotecas de materiais e seu potencial de uso 

em atividades didáticas vinculadas a cursos de graduação em design, arquitetura e 

urbanismo.  Os campos de atuação de designers, arquitetos e urbanistas envolvem diversas 

áreas do conhecimento; suas práticas projetivas necessitam estar fundamentadas em 

parâmetros de grande abrangência, com especial atenção à preservação dos recursos naturais, 

à qualidade de vida do homem e à viabilidade econômica (PAPANEK, 1995; MANZINI; 

VEZZOLI, 2002). Durante o processo de concepção projetiva, onde ocorre também a seleção 

dos materiais, devem ser considerados os procedimentos de extração, processamento e 

transformação das matérias-primas, como também sua aplicabilidade, desempenho e 

durabilidade, com propósito de minimizar o impacto ambiental nas diferentes fases do ciclo 

de vida do produto (ASHBY; JOHNSON, 2002; MANZINI; VEZZOLI, 2002; MARTINS; 

MERINO, 2008). 

No conjunto de diretrizes de sustentabilidade que envolvem o desenvolvimento de um 

projeto, a seleção de materiais é uma das que está intrinsecamente ligada ao design (ASHBY; 

JOHNSON, 2002). Dessa forma, a identificação do potencial das bibliotecas de materiais, 

como plataforma de apoio às atividades de ensino na área, pode representar uma importante 

incorporação de mecanismos complementares à aquisição autônoma e crítica de 

conhecimentos, por parte do aluno, sobre materiais, seus respectivos processos de 

transformação e ciclos de vida.  

 

2. Revisão Bibliográfica 

As plataformas didáticas reconhecidas como bibliotecas de materiais, denominadas como 

materiotecas, podem ser definidas como bibliotecas, físicas ou digitais, que contêm amostras 

e informações sobre materiais (DANTAS; BERTOLDI; TARALLI, 2016). Estas 

plataformas colaboram para criar uma visão panorâmica do potencial de cada material, visto 

que têm o objetivo de servir como enciclopédia básica, apontando características e usos de 

determinados materiais. As materiotecas também têm o propósito de auxiliar profissionais 

que trabalham com criação, sejam designers, arquitetos, projetistas, engenheiros ou demais 

interessados, facilitando o processo de escolha do melhor material e sua utilização adequada, 
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de forma a elucidar a relação materiais x produto na etapa de desenvolvimento do projeto 

(HAUENSTEIN; KINDLEIN JÚNIOR, 2002). 

Cada biblioteca de materiais possui características próprias, abrangência e métodos 

específicos, diversidade essa que complexifica o estudo sobre os materiais, pois não existem 

diretórios unificados de acesso de informações. Por um lado, há plataformas que integram o 

sistema Open Source; nelas o usuário pode acessar, modificar e distribuir informações 

conforme suas necessidades. Em outras bibliotecas o acesso não é livre; é necessário 

cadastro no site ou vinculação à instituição organizadora ou parceira.  

“Os diferentes conceitos, critérios, métodos e análises feitas por cada biblioteca de materiais 

contribui para a avaliação qualitativa dos objetos e materiais, que, quando combinados, revelam 

um amplo panorama sobre as possibilidades práticas de criação. Porém, a desorganização dessa 

informação, como aponta Dantas, cria empecilhos para a inovação não só no design, mas na 

arquitetura e em outras áreas de criação, uma vez que ‘o conhecimento sobre as propriedades 

dos materiais se completa com a experiência do aluno ou designer quando em contato com o 

material, seja de forma física ou virtual’.” (NEVES; PAGNAN, 2018) 

Assim, este estudo selecionou 17 bibliotecas de materiais e identificou a existência de 

informações tanto no que se refere às características sensoriais, quanto às propriedades 

físicas e mecânicas dos materiais - para projetos de design e de arquitetura, as chamadas 

“características intangíveis”, como a percepção do usuário sobre o material, desempenham 

um papel tão relevante quanto as características técnicas dos mesmos. Porém, verificou-se 

que esse aspecto é pouco explorado pelas plataformas encontradas. Há, ainda, materiotecas 

cujo enfoque é a sustentabilidade, ou materiais naturais, enquanto outras dedicam-se também 

à maneira de utilização dos diferentes materiais e às técnicas necessárias para sua 

transformação.  

Independentemente do foco principal de cada plataforma, todas elas trabalham com o 

objetivo comum de reconhecer, segundo Sousa e Guimarães (2019), “a relevância do 

conhecimento sobre materiais e processos produtivos para a configuração formal, a 

excelência do design e sua adequação a requisitos de fabricação e uso; assim como para a 

inovação e a materialização de ideias de futuro”. A escolha do material, cada vez mais, é um 

saber essencial para a elaboração do projeto, de modo que conhecer virtudes e limitações 

dos materiais determina, em grande parte, a qualidade deste projeto. 

“Informações sobre os aspectos técnicos, características físicas e sensoriais dos materiais e 

processo produtivo são essenciais para o desenvolvimento de projetos em design. Mas existem 

algumas dificuldades de obter essas informações, o que pode atrasar o processo e demandar 

esforço extra de profissionais que se deparam com a enorme quantidade de materiais disponíveis 

no mercado. A dificuldade ao acesso de novos materiais induz a repetição de uso dificultando o 

processo de inovação.” (DANTAS; BERTOLDI; TARALLI, 2016) 

A dificuldade de seleção de materiais, como afirmam Dantas, Bertoldi e Taralli (2016), é 

gerada pelo número crescente existente e por sua evolução constante - existem inúmeros 

materiais adequados a um mesmo produto. Atualmente, há mais de 90.000 diferentes 

materiais e inúmeras tecnologias que se adaptam a estas matérias-primas e/ou vice-versa 

(HAUENSTEIN; KINDLEIN JÚNIOR, 2002), de modo que as materiotecas desempenham 

um papel relevante não só para o ato de projetar, mas também para o ensino em design e 

arquitetura e urbanismo. O sistema informacional de seleção de materiais dentro das 

universidades auxilia no estudo e no aprimoramento de produtos para os alunos em 

formação, devido ao acesso na pesquisa tátil e visual da gama de materiais existentes no 

mercado (NEVES; PAGNAN, 2018). O maior conhecimento sobre os diferentes materiais e 
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suas possibilidades traz, para o estudante, uma visão ampliada do universo de criação e 

desmistifica o fazer projetual, corroborando para a formação de profissionais de criação mais 

bem inseridos no universo da prática.  

“Como criadores de modelos, protótipos e proposições, os designers ocupam um espaço dialético 

entre o que é o mundo e o que o mundo poderia ser. Informados pelo passado e o presente, sua 

atividade é orientada para o futuro. Eles operam em situações que pedem intervenções, e 

possuem a habilidade única de transformar estas intervenções em formas materiais e imateriais.” 

(Margolin (2007) apud SOUSA; GUIMARÃES, 2019). 

Dessa forma, o papel dos designers e arquitetos está condicionado às proposições de 

futuro a partir da realidade atual. Eles necessitam desenvolver métodos, habilidades e 

ferramentas para investigar, assim como para gerar e testar suas hipóteses de solução 

(SOUSA; GUIMARÃES, 2019). Porém, esse trabalho só pode ser realizado a partir do 

conhecimento da realidade que os cerca e das possibilidades tanto culturais e sociais, quanto 

físicas e materiais. Assim, as bibliotecas de materiais pretendem ocupar o enorme vazio que 

existe entre a prática projetiva e as possibilidades materiais, de modo a proporcionar uma 

maior integração entre esses diferentes aspectos intervenientes no projeto. 

 

3. Procedimentos metodológicos  

A metodologia adotada no artigo tem caráter investigativo a partir da análise de sites de 

plataformas e bases de dados sobre materiais, no contexto nacional e internacional. Os 

procedimentos metodológicos foram organizados da seguinte forma:  

a) Revisão bibliográfica - com abordagem prioritária sobre conceituação de materiotecas e 

plataformas de ensino e pesquisa sobre materiais, terminologia sobre materiais e termos 

correlatos, critérios de seleção de materiais, metodologia das plataformas de materiais e nível 

de usabilidade voltada ao ensino de design, arquitetura e urbanismo;  

b) Definição de critérios de análise das plataformas voltadas ao ensino - considerando 

instituição vinculada, ano de criação, público-alvo, forma de acesso, forma de classificação 

do acervo; quantidade de classes e de materiais, e abordagem por setor de aplicação; 

c) Coleta, tabulação e análise de dados - tendo como referência 17 plataformas de 

materiais, processos e produtos, pesquisadas através do motor de busca Google. 

d) Análise geral e específica - análise geral das 17 plataformas e seus principais aspectos e 

análise específica de 7 plataformas vinculadas a instituições de ensino superior. 

 

4. Resultados 

Foi realizada uma pesquisa através do motor de busca Google, com as seguintes 

combinações ou palavras-chaves: “Materioteca”, “Biblioteca de materiais” e “Biblioteca de 

materiais digitais”, nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram encontrados 17 sites, 

sendo 7 deles nacionais. 

A lista final contém sites que apresentam uma base de dados, além de textos, imagens ou 

vídeos de materiais com potencial de utilização nas áreas do design, da arquitetura e do 
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urbanismo. A partir da análise inicial dos dados obtidos, percebeu-se que a aplicação dessas 

plataformas no processo de criação e desenvolvimento de projetos e produtos está em estágio 

inicial. Nota-se que há informações básicas, mas que carecem de uma maior inserção no 

meio acadêmico, principalmente nas práticas de ensino. 

Os parâmetros de organização são diversos, o que não unifica a disponibilidade de 

informação; cada plataforma possui metodologias e usabilidades diferentes, apesar de 

existirem padrões que possibilitem a comparação em alguns aspectos. Dessa forma, notou-

se a necessidade de compilar dados comuns e relevantes, que poderiam ser organizados de 

forma complementar e coerente, a depender da informação e experiência do usuário em cada 

uma das plataformas digitais. 

Na distribuição dos países de origem, o Brasil aparece com 7 sites no espaço amostral 

pesquisado (Figura 1); logo, o idioma mais encontrado foi o português (Figura 2). Este fato, 

não implica, evidentemente, que o Brasil possui a maior quantidade de plataformas, indica 

apenas uma tendência pelo viés de localização, visto que o motor de busca é configurado no 

idioma do país de origem da pesquisa.  

Figura 1: Distribuição por país de origem das plataformas de materiais analisadas.  

 Fonte: elaborado pelos autores. 

Figura 2: Distribuição das plataformas de materiais por idioma disponível.  

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Quanto ao acesso ao conteúdo dos sites, vemos na figura 3 que grande parte deles oferece 

livre acesso, em alguns mediante cadastro, o que reflete diretamente a aplicação das 

plataformas, que varia bastante, tendo como público-alvo desde empresas até instituições de 

ensino. A restrição do acesso a todo ou parte do conteúdo ocorre em sites onde o serviço é 

pago, ou seja, são empresas oferecendo seus serviços.  

Figura 3: Distribuição do tipo de acesso. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A figura 4 mostra que apenas 6 bibliotecas de materiais atuam preferencialmente no setor 

privado, enquanto as restantes têm maior atuação nos setores educacional, de pesquisa e 

comunitário - neste último, em particular, observa-se um viés mais colaborativo. Cabe 

ressaltar que as plataformas também podem ser híbridas quanto à aplicação, mas 

aparentemente são utilizadas por um setor preferencial. 

Figura 4: Distribuição das plataformas de materiais por setor prioritário de aplicação. 

Fonte:elaborado pelos autores. 

 

Após esta abordagem mais ampla, aprofundou-se a pesquisa em sites vinculados a 

instituições de ensino e pesquisa, sejam públicas ou privadas. Dentre os sites pesquisados, 

foram selecionados 7, chegando-se à seguinte lista: 
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1. Materioteca Feevale - Universidade Feevale (Brasil); 

2. Laboratório de Design e Seleção de Materiais - UFRGS (Brasil); 

3. Materioteca do Politécnico de Milão (Itália); 

4. Materioteca Sustentável - UFSC (Brasil); 

5. Matto - Materioteca do Politécnico de Torino (Itália); 

6. Institute of Making Material Library - University College London (Reino Unido); 

7. Materialize - USP (Brasil). 

 

A análise dos 7 sites, revelou que a quantidade de materiais presente em cada biblioteca 

é muito variável. Esta característica é apresentada na Figura 5, que mostra que o número de 

materiais contabilizados vai de 400 (quatrocentos) a 5000 (cinco mil), o que reflete a 

quantidade e diversidade de informações disponibilizadas em cada site - desde fichas 

técnicas, artigos científicos ou mesmo imagens e memorial descritivo de produtos. 

 

 

Figura 5: Variação da quantidade de materiais por plataforma. Fonte: elaborado pelos autores. 

Entre as plataformas pesquisadas, considerou-se como materioteca apenas aquelas que 

possuem um banco de dados categorizado e organizado. O blog da Universidade Feevale, 

primeiro da lista, possui prioritariamente artigos sobre produtos ou trabalhos pesquisados e 

desenvolvidos por estudantes. Já o segundo site listado, o “Laboratório de Design e Seleção 

de Materiais”, vinculado à UFRGS, é um sistema virtual detalhado sobre materiais e 

processos, e possui sistema livre, informativo e interativo com o usuário. Observou-se que 

utiliza extensões que não estão mais disponíveis em navegadores padrão, o que suspende a 

plataforma do ar por tempo indeterminado. É importante ressaltar que foi possível acessar a 

plataforma no começo dessa pesquisa. O site da materioteca do Politécnico de Milão 

(PoliMi), por sua vez, penúltimo site da lista, funciona como ferramenta de pesquisa para a 

biblioteca física e possui vínculo com a biblioteca de materiais da USP (Materialize) para 

compartilhamento de informações técnicas e científicas, mostrando potencial de colaboração 

entre plataformas. 

As 4 últimas - Materioteca Sustentável, Materioteca do Politécnico de Torino, Institute 

of Making Material Library e Materialize - dão acesso livre para qualquer pessoa que queira 

pesquisar, porém algumas plataformas possuem um sistema de cadastramento de usuários, 

sendo que apenas no site Materialize, é obrigatório o cadastro para uso.  
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No geral, as materiotecas utilizam fichas técnicas para descrever as características de cada 

material, como aspectos físicos, estéticos, propriedades mecânicas, etc. Algumas são mais 

detalhadas ao citar processos de utilização. Ademais, outra forma de disseminação de 

informação sobre design e arquitetura, é a disponibilização de artigos junto ao sistema de 

materiotecas. Observou-se que nenhuma das plataformas brasileiras possui no site outros 

ambientes para publicação de textos, vídeos ou imagens; já as materiotecas “Matto” e 

“Institute of Making”, ambas estrangeiras, possuem um site com conteúdo mais 

diversificado, além da biblioteca de materiais.  

 

5. Considerações Finais 

Como conclusão pode-se apontar alguns aspectos gerais da amostra de 17 plataformas 

analisadas. O primeiro seria a ausência de uma homogeneidade entre as formas de 

categorização dos materiais disponibilizados, além de uma disparidade entre a quantidade 

de materiais de cada acervo. Isso se deve não somente às diferentes estruturas de cada 

plataforma, mas também devido aos diversos enfoques e níveis de abordagem - há 

plataformas especializadas em materiais sustentáveis e inovadores e outras restritas a setores 

específicos da indústria. Assim, a falta de homogeneidade nas categorizações das bibliotecas 

de materiais pode ser considerada um fator positivo, visto que podem auxiliar em um 

possível processo de pesquisa seletivo e mais aprofundado por parte do usuário. 

Outro ponto relevante é a disponibilização de arquivos de fichas técnicas sobre cada 

material: notou-se que poucos sites fornecem essas fichas para download, o que dificulta a 

organização de arquivos de consulta para apoio à especificação de materiais no processo de 

desenvolvimento de um projeto.  

As bases de dados das plataformas requerem atualização constante; entretanto, mesmo 

dentre as mais detalhadas, nota-se que as informações contidas são estáticas, foram 

adicionadas uma única vez ao banco de dados e não foram alteradas desde então. Além disso, 

não há dados específicos que mostram o grupo responsável pela atualização dos sistemas. 

Assim, a análise identificou como outra oportunidade de melhoria nas plataformas, a 

possibilidade da adoção de processos colaborativos de alimentação, o que permitiria a 

constante atualização das informações disponibilizadas, como também auxiliaria na 

interação entre alunos, professores e profissionais da área.  

Dessa forma, pode-se considerar que as bibliotecas de materiais possuem potencial 

informativo de fácil acesso, mas também apresentam uma necessidade de atualização 

constante. Elas podem servir como ferramenta de apoio à educação, contribuindo para a 

formação de estudantes, além de propiciar conhecimento à sociedade. As plataformas online 

sobre materiais oferecem um amplo potencial de conhecimento, envolvendo diversas áreas 

acadêmicas e setores produtivos. Ainda assim, as materiotecas podem ser consideradas não 

somente uma fonte de informações especializada, mas também uma ferramenta poderosa de 

apoio aos processos de ensino-aprendizagem, sobretudo no desenvolvimento de projetos e 

produtos nos cursos de design, arquitetura e urbanismo.  

Por fim, é importante ressaltar que este estudo se deu integralmente de maneira remota e 

restrita aos meios digitais. Como perspectiva de trabalhos futuros, espera-se tratar com mais 

especificidade a relação entre as bibliotecas de materiais e os materiais sustentáveis, a fim 

de explorar esta temática e suas aplicações nas atividades de ensino e pesquisa. 
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Resumo 

Os aspectos de inovação e sustentabilidade na Gestão Urbana envolvem a adequação das cidades 
aos seus desafios gerados pelos atuais sistemas urbanos. O Ambiente Virtual de Comunicação 
Colaborativa tem como objetivo facilitar a discussão entre as Comunidades Virtuais de Prática e, 
por conseguinte a obtenção da comunicação colaborativa e a geração de soluções urbanas. Discute-
se a proposta da Gestão Urbana por meio de um ambiente virtual, como alternativa estratégica para 
o atual desenvolvimento urbano, orientado para o apoio à tomada de decisões pelos gestores 
urbanos. O Ambiente Virtual de Comunicação Colaborativa se estabelece por meio da 
comunicação colaborativa das Comunidades Virtuais de Prática e os gestores urbanos. O método 
empregado na construção do ambiente virtual é a abordagem do Design Thinking tendo como 
resultado a melhoria dos aspectos estruturantes da Gestão Urbana: inovação e sustentabilidade.    

 
Palavras-chave: Ambiente Virtual de Comunicação Colaborativa; Cidades Inovadoras 
Sustentáveis; Comunidades Virtuais de Prática; Gestão Urbana; Design Thinking 

 

Abstract 

The aspects of innovation and sustainability in Urban Management, involve the adequacy of cities 
to their challenges generated by the current urban systems. The Collaborative Communication 
Virtual Environment aims to facilitate the discussion between virtual communities of practice and, 
consequently, the achievement of collaborative communication and the generation of urban 
solutions. The proposal is discussed of Urban Management through a virtual environment as a 
strategic alternative for the current urban development, oriented to aided for decision making by 
urban managers. The Collaborative Communication Virtual Environment is established through 
two interrelationships: virtual communities of practice and collaborative communication. The 
method employed in the construction of the virtual environment is the Design Thinking approach 
having as a result the improvement of the structuring aspects of Urban Management: innovation 
and sustainability. 

Keywords: Collaborative Communication Virtual Environment;Sustainable Innovative Cities; 
Virtual Communities of Practice;Urban Management; Design Thinking. 
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1. Introdução 

 

A crescente concentração da população nas cidades, conforme a Carta de Leipzig das 
Cidades Europeias Sustentáveis, para o desenvolvimento urbano e coesão territorial dos 
estados-membros da União Europeia, introduz uma nova dimensão aos sistemas urbanos e 
às políticas públicas desenvolvidas destacando a importância do fortalecimento do papel 
das cidades e da troca de experiências entre os agentes urbanos: os gestores e as 
comunidades, facilitando a colaboração nas soluções urbanas aos desafios sociais e 
demográficos que as cidades e regiões enfrentam seguindo os propósitos do 
desenvolvimento urbano sustentável (Carta de Leipzig, 2007). 

Na abordagem do Desenvolvimento Urbano baseado no Conhecimento – DUBC - 
buscam-se soluções urbanas para um conjunto de eixos do sistema urbano, dentre os quais 
Carrillo (2006) destaca a degradação da biosfera e as mudanças climáticas; a escassez 
energética e de alimentos; as instabilidades financeiras; as novas dinâmicas demográficas; 
os diversos problemas advindos das aglomerações urbanas; o combate à pobreza; a 
produção de respostas aos desastres naturais, como também a criação de novas opções de 
planejamento urbano, incentivos à inovação aberta, desenvolvimento econômico, social e 
sustentável.  

As comunidades, instituições governamentais e não governamentais, terceiro setor e 
empresas enfrentam uma crise institucional liderada pela falta de investimentos em 
recursos financeiros, materiais e humanos, assim como, a falta de co-criação do 
conhecimento com boa governança e o baixo incentivo dos aspectos de inovação e 
sustentabilidade no desenvolvimento urbano, capazes de apoiar a transição progressiva das 
cidades brasileiras a um padrão mais inovador e sustentável (IBAM, 2016). Além do 
próprio impacto causado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs e, em 
especial, pela ausência do Design Thinking, uma abordagem de inovação estruturada que 
tem como foco o ser humano (Brown, 2010). Implicando em projetos estratégicos não 
alinhados às necessidades, demandas e aprimoramentos de um desenvolvimento urbano 
inovador e sustentável das cidades. E não incluindo, por exemplo, a preservação dos 
modos de vida das Comunidades Virtuais de Prática- VCoPs. A subutilização dos serviços 
e recursos da Gestão Urbana pelas comunidades vem apresentando-se como decorrência 
direta desta crise institucional.  

Diante deste cenário, qual a estratégia de Design que poderia ser elaborada para uma 
efetiva comunicação e colaboração entre os gestores urbanos e as comunidades, 
objetivando-se buscar soluções urbanas inovadoras para a maioria dos problemas de 
sustentabilidade presentes nas cidades brasileiras? 

Neste contexto, surge a proposta de Gestão Urbana para Cidades Inovadoras 
Sustentáveis centrada em um ambiente virtual como uma das possíveis alternativas 
estratégicas para a superação da crise do desenvolvimento urbano das cidades. Para isto foi 
desenvolvido o Modelo de Ambiente Virtual de Comunicação Colaborativa das Cidades 
Inovadoras Sustentáveis- AMVIC que reside na geração de soluções urbanas. Por sua vez, 
facilita a formação de Comunidades Virtuais de Prática-VCoPs (LAVE, WENGER, 1998; 
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WENGER et al, 2011), e também a discussão e proposição de soluções urbanas conforme 
as demandas destas comunidades. Estabelecendo a co-criação, aquisição, armazenamento e 
compartilhamento do conhecimento, ou seja, visando o surgimento das melhores práticas 
urbanas entre as VCoPs (CARVALHO, 2016). A natureza estratégica do Design destas 
bases de conhecimento, tem como finalidade a otimização da gestão do conhecimento 
intelectual, acadêmico institucional e social.Sendo que essa base pode ser agregada ao 
conjunto de serviços e produtos disponibilizadospor meio da Gestão Urbana, favorecendo 
o empoderamento das VCoPs como participantes do processo de comunicação colaborativa 
para implementação de políticas públicas inovadoras e sustentáveis.Tem-secomo resultado 
o estabelecimento de uma Gestão Urbana mais adequada às demandas e necessidades das 
comunidades.  

Assim sendo, enfatiza-se neste estudo, uma abordagem de estratégia de Design voltada 
à melhoria da comunicação colaborativa entre as VCoPs e os gestores urbanos, por meio 
do AMVIC, propondo a boa governança para as soluções urbanas de inovação aberta e 
sustentabilidade de produtos e serviços para as cidades. Portanto, utiliza-se as etapas do 
Design Thinking que contribuem para uma implementação efetiva de recursos voltados à 
resolução de problemas dentro da esfera da Gestão Urbana. 

 

2. Cidades Inovadoras Sustentáveis e Gestão Urbana 

 

O termo cidade pode referir-se a percepções de um modo de vida urbano e as 
características culturais ou sociais específicas, bem como as atividades e trocas econômicas 
nas chamadas comunidades. Vistas como uma unidade administrativa ou a uma 
determinada densidade populacional, do mesmo modo, corresponde às realidades físicas ou 
socioeconômicas que foram abordadas através de uma definição morfológica ou funcional 
formando sistemas urbanos complexos. Define-se ainda quer pelas aglomerações urbanas 
em termos gerais, quer pelas unidades administrativas que as governam (Comissão 
Europeia, 2011). 

Pode-se então afirmar que a essência das Cidades Inovadoras Sustentáveis são as 
comunidades que constroem os habitats como um ecossistema de forma prospectiva e 
alinhada quanto ao desenvolvimento social, econômico e tecnológico com foco no urbano, 
assegurando que os habitats se tornem inteligentes, inovadores e sustentáveis sob a 
implementação de uma boa governança. Entende-se por Governança a condução 
responsável dos assuntos do Estado (CANOTILHO, 2012) e da política urbana, com um 
adequado desempenho, que se faz melhor compreendida quando inserida em um contexto 
multi-escalar. O objetivo da co-criação dos habitats é estimular a transformação dos 
espaços urbanos na promoção da qualidade de vida e do bem-estar, em uma dinâmica de 
sinergia com os cenários de futuro desejáveis de forma compartilhada, inspirando os 
gestores urbanos na tomada de decisão e apontando oportunidades de inovação aberta. 

A utilização da abordagem Design Thinking como um ecossistema de inovação aberta, 
facilita a reunião e coleta das melhores práticas urbanas, como processo de resolução do 

394



 

 

 

 
 

 

 

 

IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 
2021. 

 
 

problema, resultado da comunicação colaborativa entre as VCoPs que atuam em diversos 
campos de interesse desde a academia ao setor privado, das organizações não-
governamentais ao governo constituindo assim a co-criação. Design Thinking tem como 
foco central que as ideias sejam geradas em conjunto com as pessoas que serão impactadas 
por elas e que os protótipos sejam construídos e testados ainda durante o processo de co-
criação. O processo é que conduz à melhor maneira de fazer com que a experiência de 
produtos e serviços gere sentido e significado às pessoas, ou seja, é o pensamento 
integrativo e co-criativo que se apresenta como soluções. 

Promove-se assim a co-criação e colaboração entre as VCoPs, gestores urbanos e 
stakeholders envolvidos e reforçando os aspectos de inovação e sustentabilidade na Gestão 
Urbana. O formato de Open Spacede um ambiente virtual facilita onde as comunidades, 
que formarão os grupos focais, terão possibilidade de estudar e explorar em profundidade 
os eixos do sistema urbano. Considera-se, portanto, os seguintes eixos urbanos: 
mobilidade, segurança, recursos: naturais e artificiais, educação, urbanização, economia, 
saúde, políticas públicas e comunidades (CARVALHO, 2016). 

Nesta pesquisa, a Cidade Inovadora Sustentável será analisada sob dois aspectos 
estruturantes da Gestão Urbana: inovação e sustentabilidade, relevantesna discussão da 
Gestão Urbana. Inovação é definida por Manzini (2008, p.61) como “mudanças no modo 
como indivíduos ou comunidades agem para resolver seus problemas ou criar novas 
oportunidades”. Conforme Manzini (2008) e Manzini e Vezzoli (2002) entende-se 
sustentabilidade como um processo em que ocorre a inovação a partir da mudança 
tecnológica e cultural, e que tem como objetivo desenvolver projetos embasados nos 
modos de vida em comum, nos quais os espaços públicos e privados se apoiam nas 
atividades econômicas, no meio ambiente e no bem-estar da sociedade, considerando o 
ciclo total da vida dos produtos e serviços, neste caso, do sistema urbano. Conclui-se que 
os termos são empregados visando a melhoria de uma determinada comunidade.  

O processo da inovação aberta consiste em que as pessoas do mundo todo participem e 
colaborem por meio de um Ambiente Virtual no envio de ideias para solucionar problemas 
locais e globais. Chesbrough (2003) defende que o processo de inovação aberta é 
colaborativo, buscando acessar conhecimento a partir de diversos agentes internos e 
externos. E que a partir da gestão das ideias internas e externas, da manutenção do capital 
intelectual, do compartilhamento do conhecimento, da intermediação do conhecimento e 
da conectividade, iniciam-se novas interações sociais que desencadeiam uma força 
democrática e descentralizada de participação na sociedade, para além das fronteiras 
institucionais. Para os autores Bessant e Tidd (2009) construir e gerenciar redes de 
relacionamentos tornou-se a exigência vital para a inovação. 

A cidade é considerada um ecossistema urbano dinâmico e complexo e nesse sentido a 
Gestão Urbana deve desempenhar um papel relevante na contribuição do planejamento das 
muitas variáveis existentes neste sistema. A Gestão Urbana é conceituada como um 
processo de concepção, decisão, intervenção, regulação, mediação, que se desenvolve no 
espaço em função do embate ou conflito entre os diferentes agentes urbanos. Abordando 
aspectos sociais e relações políticas e econômicas, cujos conteúdos e elementos 
influenciadores se constituem e se configuram historicamente no território e fora dele, ou 
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seja, há como mediar as relações sociais e as condições gerais de produção e de 
reprodução, a partir de condições específicas
possibilidades (SOUZA, 2002

A Gestão Urbana requer gestores urbanos e comunidades para alinhar seus esforços de 
inovação e sustentabilidade visando a qualidade da infra
serviços urbanos.Propiciando 
tomadas de decisões e ações, utilizando para isso, as aplicações de Web 2.0 disponíveis na 
Internet.Assim sendo, uma cidade é inovadora e sustentável quando os recursos 
tecnológicos são utilizados no aprimoramento da Gestão Urbana, na relação com as demais 
partes interessadas e na criação de valor para a comunidade. Isto sinaliza uma melhoria dos 
modos e da qualidade de vida dos agentes urbanos que 
Inovadoras Sustentáveis, promove a elaboração de políticas públicas para um efetivo 
desempenho da Gestão Urbana.
esquema, a seguir: 

Figura 1: Gestão Urbana nas

Conforme o esquema visual
comunicação colaborativa entre os gestores urbanos e as VCoPs através de um AMVIC, 
cujas soluções urbanas são compartilhadas com a
constituindo um sistema de retro
Gestão Urbana, sendo representada pelo retângulo maior que engloba as várias cidades. Os 
aspectos de inovação e sustentabilidade incorporados na comunicação colaborativa 
desenvolverá cada vez mais a geração de soluções urba
mais efetiva. 
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aspectos de inovação e sustentabilidade incorporados na comunicação colaborativa 

nas, através de uma gestão urbana 
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3. Ambiente Virtual de Comunicação Colaborativa  

 

O AMVIC é aquele no qual a circulação de dados, informações e serviços, é veloz, 
fluida e compartilhada por todos, atendendo as demandas específicas de cada comunidade 
envolvida, ou seja, desde que utilize os recursos da Web 2.0. É uma premissa das Cidades 
Inovadoras Sustentáveis a possibilidade de comunicação colaborativa no ambiente virtual, 
integrando canais de áudio, imagem, dados e serviços, pois o banco de dados com as 
práticas urbanas, com casos exemplares nacionais e internacionais, servirá como 
referências a serem alcançadas pelas cidades. Embora as camadas de tráfego estejam 
razoavelmente resolvidas para todas essas mídias, e sendo o seu fluxo em geral apenas uma 
questão de maior ou menor capacidade, ainda não há um ambiente virtual concebido para 
integrá-las de maneira a atender adequada e simultaneamente as demandas coletivas e 
individuais no âmbito das Cidades Inovadoras Sustentáveis.  

Neste estudo o AMVIC é proposto por um sistema de gestão de informação composto 
pelo repositório, ou seja, uma base de dados que possibilita a visualização e 
compartilhamento do conhecimento por todas comunidades que residem na cidade, e pelas 
formas de comunicação colaborativa que se utiliza dos recursos da Web 2.0, para que a 
rede interna/externamente possa crescer de forma multi e interdisciplinar (Carvalho, 2013). 
Resume-se o ambiente virtual composto por uma plataforma de big data que armazena, 
transfere, visualiza e compartilha dados estruturados,  e também os dados não estruturados, 
como imagens, vídeos, áudios e documentos entre os agentes urbanos; pelas formas de 
comunicação pertinentes aos perfis das diversas VcoPs, quer sejam instituições, indivíduos 
ou organizações, com objetivo de promover a colaboração; e pelo modelo de 
crowdsourcing  para o desenvolvimento urbano e sua futura implantação concreta das 
soluções urbanas formuladas pelas VCoPs. 

O objetivo principal do AMVIC é apoiar a tomada de decisão por parte dos gestores 
urbanos, desde a seleção e visualização das futuras soluções urbanas propostas em 
conjunto com as comunidades, ou seja, soluções estas que envolvem a alocação de 
recursos humanos, financeiros e tecnológicos para os diversos eixos pertinentes ao sistema 
urbano. A pesquisa encontra aplicação na construção do ambiente virtual para atender a 
variados estudos de pesquisa em Design envolvendo os agentes urbanos na proposição de 
soluções urbanas. Por se tratar de um tema novo, não há estudos específicos envolvendo as 
formas de comunicação colaborativa entre as VCoPs por meio de Ambiente Virtual 
voltado às soluções urbanas e que venham apoiar a tomada de decisão junto aos gestores 
urbanos. Portanto, busca-se na inovação aberta o impacto da materialização de produtos, 
processos e serviços, considerando como referência a teoria do Desenvolvimento Urbano 
baseado no Conhecimento- DUBC e a teoria da Comunicação em Rede. Os estudos do 
DUBC têm como base a ênfase no papel do conhecimento como propulsor dos processos 
de geração de riqueza e desenvolvimento sustentável, portanto uma nova estratégia de 
desenvolvimento territorial a partir da geração e compartilhamento do conhecimento e 
inovação, como afirma Yigitcanlar (2009, 2011). O autor apresenta esta teoria como um 
paradigma composto de quatro grandes domínios de desenvolvimento 1. econômico- 
economia baseada no conhecimento, resultando em prosperidade econômica ; 2. sócio-
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cultural- capital humano e social, cultura e diversidade resultando em um ordenamento 
sócio espacial justo; 3. urbano ambiental- qualidade de vida e do lugar buscando a 
preservação e segurança da sustentabilidade ambiental e 4. institucional- planejamento, 
liderança e participação promovendo a boa governança. 

A adoção de padrões e recursos tecnológicos disponíveis gratuitamente na Web 2.0 
oportuniza a possibilidade de construir projetos interinstitucionais a partir de sistemas de 
gestão digital distribuída. Há um grande número de variáveis envolvidas e perspectivas 
coletiva e individual nas VCoPs, isto significa tratar a subjetividade dos participantes de 
forma que cada um deles possa, não importando o papel que desempenhem na 
comunidade, potencializar significativamente suas habilidades na construção coletiva de 
conhecimento e na tomada informada de decisão. Em outras palavras, trata-se de 
instrumentalizar os membros das VCoPs com a informação, ferramentas e serviços 
específicos às suas necessidades, objetivos e metas no desenvolvimento da Cidade 
Inovadora Sustentável. 

A teoria da Comunicação em Rede (CARDOSO, 2009) parte da nova Sociedade da 
Comunicação em Rede, associando a comunicação interpessoal com a Rede massificada e 
a difusão das mídias pessoais. O principal motor de mudança dentro da comunidade nos 
processos de comunicação e mediação nas sociedades é compartilhar os conhecimentos. 
Para o autora comunicação pode acontecer como um processo de troca livre e igual de 
sentido, desenvolvimento de comunidades ou avanço da solidariedade social entre as 
nações e os indivíduos, enfatiza o autor.  

Então, pode-se afirmar que o ambiente virtual é fundamental para a constituição das 
relações humanas, pois propicia o compartilhamento do conhecimento, por meio de uma 
diversidade cultural e linguística, num diálogo social e intercultural. O processo de 
comunicação colaborativa que se dá entre os agentes urbanos possibilita a criação de 
soluções urbanas para Cidades Inovadoras Sustentáveis. O que as caracteriza pode-se dizer 
que é 1. a oferta dos recursos tecnológicos da Web 2.0 como um conjunto emergente de 
aplicativos interativos, com contextos ricos e fáceis de usar entre as VCoPs (CARVALHO, 
2016); 2. são habitadas por pessoas com grande capacidade de aprender, adaptar-se e 
inovar (FLORIDA, 2002,2005); 3. e que utilizam as dimensões humana, tecnológica e 
institucional para, sistematicamente, promover o desenvolvimento sustentável, melhoria 
dos serviços públicos e qualidade de vida (KOMNINOS 2002; 2009). O ambiente virtual, 
neste caso, se articula a um aspecto técnico pois é suportado pelas tecnologias digitais que 
proporcionam a noção de interação por parte das comunidades, onde há um 
comportamento de inteligência coletiva (LÉVY, 2003) na qual surge da colaboração de 
muitas comunidades em suas diversidadestendo como resultado o compartilhamento e a 
co-criação dos conhecimentos.  

A indicação das formas de comunicação se faz também por meio dos recursos 
tecnológicos. A Web 2.0 envolve novas formas de aprendizagem e de assimilação das 
informações (SAAD, 2003) facilitando o processo de formação das Comunidades de 
Prática -CoPs (LAVE E WENGER, 1998) para estabelecer a criação, aquisição, 
armazenamento e o compartilhamento do conhecimento, ou seja, as melhores práticas. 
Passam a ser chamadas de Comunidades Virtuais de Prática- VCoPs quando estão 
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inseridas na Internet. As melhores práticas em soluções urbanas surgem por meio da 
interação entre os agentes urbanos como 1.comunidades: sociedade civil, institutos, grupos 
de pesquisa e organizações não governamentais e 2. gestores: públicos, nos três níveis de 
governo, e privados, do setor empresarial, que reunidos em um ambiente virtual favorecem 
a aprendizagem colaborativa.  

Portanto as VCoPs desenvolvem linguagens próprias como a hipertextual (LÉVY, 
2003) a partir das formas de comunicação como, por exemplo, as Mensagens Instantâneas 
e os Fóruns. Para Coleman e Levine (2008) as tecnologias colaborativas constituem a parte 
mais visível das comunidades e dos processos, sendo que 80% do esforço geralmente são 
colocados para o segmento de tecnologia, que, na realidade, é apenas cerca de 20% da 
solução global. Os outros 80% que incide sobre as comunidades e processos geralmente 
são mais difíceis de realizar no processo de colaboração. Neste sentido, para estabelecer a 
Gestão Urbana a partir da comunicação colaborativa mais efetiva, se faz necessário 
desenvolver um modelo de Ambiente Virtual de Comunicação Colaborativa.  

 

3.1 Abordagem de Design Thinking 

 
A pesquisa encontra aplicação na construção do AMVIC para atender aos estudos da 

área de pesquisa em Design envolvendo os agentes urbanos e as VCoPs na proposição de 
soluções urbanas. Adotar-se-á a abordagem do Design Thinking visando gerar novos 
conhecimentos a fim de orientar políticas públicas e desenvolver soluções urbanas para 
cidades, com intervenções multi e interdisciplinares. Para desenvolver um projeto inovador 
a abordagem do Design Thinking é a mais indicada por ter um processo iterativo e pelo 
modo como o Design é pensado (HARRIS; AMBROSE, 2010). Segundo Brown (2010) 
Design Thinking é uma forma abstrata do modelo que é utilizado pelos designers para 
consolidação das ideias. Para o autor, os estudos em Design Thinking apontam que o seu 
uso tem resultados satisfatórios na formulação de produtos e serviços inovadores. O 
processo desta abordagem é compreendido em 7 etapas, sendo elas: definir, pesquisar, 
criar, testar, selecionar, idealizar e aprender, num processo iterativo.  

O Design Thinking tem como foco central que as idéias sejam geradas em conjunto 
com as pessoas que serão impactadas por elas e que os protótipos sejam construídos e 
testados ainda durante o processo de co-criação. O processo é que conduz à melhor 
maneira de fazer com que a experiência de produtos e serviços gere sentido e significado 
às pessoas, ou seja, é o pensamento integrativo e co-criativo que se apresenta como 
soluções. A idéia de co-criação, nas palavras de Lupton (2020, p.82), diz respeito a 
“atividades que vão desde a avaliação de soluções existentes até a geração de novas 
idéias”. Assim, vários exercícios, como grupos focais, sessões de brainstorm ou o 
crowdsourcing ajudam a provocar discussões, simulando o processo de pensamento 
criativo, além de construir uma ‘empatia’ entre os usuários, que aqui neste estudo seriam 
os agentes urbanos, tanto gestores como membros das comunidades de uma cidade. 

A co-criação surge como um processo para engajar pessoas e proposição de projetos, 
programas e políticas públicas. Para Tapscott e Willians (2007) o termo crowdsourcing é 
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usado para designar um modelo de criação coletiva e em massa que utiliza a inteligência e 
o conhecimento coletivo de voluntários, amadores ou não, dispersos no Ambiente Virtual 
para desenvolver novas tecnologias ou solucionar problemas. 
participação do usuário no desenvolvimento de inovações, vários métodos de co
ou inovação colaborativa, surgiram nos últimos 20 anos, como o Código Aberto, 
Crowdsourcing, Projeto Participativo, Web 2.0, Plataformas de 

O AMVIC busca a inovação e sustentabilidade por meio do
colaboração das VCoPS, trazendo
da Gestão Urbana. Nas etapas do 
a ser implementado no AMVIC
um bom entendimento por parte 

Figura 2: Design Thinking para 
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soluções urbanas desenvolvidas por gestores urbanos em outras cidades, ou 
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plataforma seria retroalimentada online, estando sua base de dados sempre disponível para 
quando da realização da comunicação colaborativa entre as VCoPs, para verificação dos 
procedimentos pertinentes para a implementação das soluções viáveis. Após a 
implementação das soluções urbanas, por meio do botão 7, os membros das VCoPS podem 
registrar os aspectos positivos e negativos relacionados ao resultado da implementação, 
retroalimentando o sistema com as informações registradas e disponibilizadas no AMVIC 
entre as cidades de uma região. 

Os resultados apresentados pela abordagem de Design Thinking serão baseados 1. nas 
melhores práticas urbanas levantadas para alcançar uma contínua colaboração no ambiente 
virtual; 2. nas formas de comunicação colaborativa para as VCoPs co-criarem e 
colaborarem o conhecimento no ambiente virtual; 3. nos diferentes tipos de visualização 
favorecendo uma leitura das soluções urbanas para que possam apoiar a tomada de decisão 
por parte dos gestores urbanos. Estas questões fazem parte da proposta de pesquisa do 
modelo, ainda a ser validado. Portanto, o planejamento deste ambiente virtual deve apontar 
a função social, política, econômica e tecnológica da Gestão Urbana em prol de uma 
Cidade Inovadora Sustentável, indicando os requisitos-orientações para potencialização do 
uso das aplicações da Web 2.0. 

 

4 Considerações Finais 

 
Pode-se verificar que o acesso as informações, mídias, recursos, aliados a instrumentos 

de comunicação e colaboração, disponibilizados e oriundos de múltiplas fontes da Web 
2.0, são utilizados de forma seletiva para o atendimento eficiente das demandas específicas 
das VCoPs. E pode vir a constituir um ambiente virtual adequado à co-criação e 
visualização das soluções urbanas, portanto, na verificação dos aspectos de inovação e 
sustentabilidade nos sistemas urbanos. 

Destaca-se que as pesquisas encontradas foram a respeito das: 1. cidades inteligentes, 
com foco apenas na infraestrutura tecnológica; 2. cidades inovadoras, com foco apenas em 
inovação e 3. cidades sustentáveis com o foco no meio-ambiente. Não foram encontrados 
estudos urbanos voltados à ambiente virtual para estabelecer o processo de comunicação 
colaborativa entre os participantes das VCoPs no contexto da Gestão Urbana. O que se tem 
como estudos urbanos estão voltados às plataformas com programas para fomentar os 
modelos de cidades.  

No levantamento constatou-se que não há um ambiente virtual que favoreça uma 
comunicação colaborativa entre os gestores urbanos e as comunidades, portanto, não há 
formação e comunicação colaborativa entre as VCoPs na discussão e visualização das 
informações derivadas dos eixos urbanos. Observa-se que em alguns casos há participação 
da comunidade com pouca visibilidade nas discussões em favor da apresentação das 
soluções urbanas. Isto acontece devido a existência de alguns ambientes virtuais em que as 
discussões acontecem de forma restrita aos grupos temáticos e, portanto, não estando 
incorporados na aplicabilidade de resultados.  
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Destaca-se que há diferentes interesses e perfis das VCoPs e que não há um registro 
formalizado das demandas, em relação aos eixos urbanos relevantes às VCoPs ou mesmo 
de soluções urbanas divulgadas pelos governos em todas as instâncias. O que se tem é o 
acesso da produção do conhecimento de cada tema de interesse e suas respectivas ações de 
melhorias em silos de conhecimentos no âmbito da gestão pública, ou seja, entre agências 
governamentais e em repositórios sem comunicação colaborativa.  

Nos estudos futuros espera-se verificar os resultados alcançados pela inserção da 
abordagem de Design Thinking em um ambiente virtual, com foco na identificação e 
formulação dos indicadores de inovação dos principais eixos dos sistemas urbanos, 
oriundos da revisão de literatura e das melhores práticas levantadas pelas VcoPs e, quanto 
à alocação dos recursos financeiros, na capacitação e qualificação dos gestores urbanos em 
atividades integradas para apresentação de soluções urbanas mais sustentáveis. 
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Projeto de casas sustentáveis com estrutura de madeira: Ligação entre os
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Design of sustainable houses with wooden structure: Link between the
concepts of Shape Grammar and Sustainability

Raquel Tonzar Chaves, Arquiteta Especialista em Arquitetura e Sustentabilidade,
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie
raquel.t.chaves@gmail.com

Resumo
A expansão urbana para áreas de preservação ambiental causou um impacto negativo no
ecossistema local, visto que houve o desmatamento das margens e também a poluição no local. Os
loteamentos irregulares, muitas vezes, apresentam construções que estão em risco e que não são
moradias dignas, o que é um direito de todos. Levando isso em consideração, notou-se a
necessidade de projetos para construção emergencial, porém que leve em conta os conceitos de
sustentabilidade, para mitigar impactos negativos no ecossistema local. Assim, usando os conceitos
da metodologia Shape Grammar, cria-se uma série de regras para uma casa sustentável, que
respeite as necessidades básicas das famílias no local de estudo escolhido (bairro na Represa
Billings, Jardim Prainha) e use de estratégias bioclimáticas levantadas para o tipo de clima do local
e o declive do terreno. Para essa construção, foi estudado as limitações das estruturas de madeira,
sistema estrutural sustentável, o Wood Frame.

Palavras-chave: Shape Grammar; Wood Frame; Casa Sustentável

Abstract

The urban expansion to areas of environmental preservation had a negative impact on the local
ecosystem, since there was deforestation of the margins and also pollution at the site. Irregular
subdivisions often have buildings that are at risk and that are not decent housing, which is
everyone’s right. Taking this into account, it was noted the need for projects for emergency
construction, but that takes into account the concepts of sustainability, to mitigate negative impacts
on the local ecosystem. Thus, using the concepts of the Shape Grammar methodology, a series of
rules is created for a sustainable home, which respects the basic needs of families in the chosen
study site (neighborhood at Billings Reservoir, Jardim Prainha) and uses bioclimatic strategies
raised to the type of climate of the place and the slope of the terrain. For this construction, the
limitations of wooden structures, a sustainable system, the Wood Frame, were studied.

Keywords: Shape Grammar; Wood Frame; Sustainable Houses
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1. Introdução
Devido ao crescimento populacional, a relação entre civilização e sistema ecológico

transformou-se por causa do aumento da demanda por recursos naturais. Isso ocasiona os
problemas ambientais que nosso planeta enfrenta hoje em dia, como desmatamento de
florestas, uso abusivo de água, desertificação, aquecimento global e crise climática.
(GORE, Al, 2010)

“A população mundial ainda está crescendo, mas espera-se que ela se estabilize em pouco
mais de 9 bilhões de pessoas na segunda metade do século XXI. Entretanto, mesmo que a
população humana fique estabilizada, as taxas de emissão de gases de efeito estufa estão
aumentando” (GORE, Al, 2010)

Segundo Douglas Farr (2013) , além do crescimento populacional, a negligência do ser
humano em relação à natureza, levando aos problemas ambientais citados, deve-se ao fato
de ser uma espécie que substitui o natural pelo mecânico, que escolheu viver em ambientes
fechados, desvinculando-se do mundo natural. Assim, o indivíduo ficou alheio ao resultado
de suas intervenções no meio ambiente. Tal fato não deveria ser surpreendente, visto que
um adulto passa mais tempo dentro de seu veículo se locomovendo de edifício para
edifício em vez de apreciar os ambientes vazios entre eles (parques e praças).

Esse estilo de vida retrata a sociedade de consumo moderna que se tem hoje, explorando
os recursos naturais além do que o planeta Terra possui para oferecer. “Nosso apetite por
petróleo, eletricidade, mobilidade, espaços internos e bens materiais é enorme e
incessante.” (FARR, 2013)

Um exemplo de consequência do crescimento populacional é a evolução urbana da
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), terceiro maior conglomerado urbano do
mundo, com 39 municípios em uma área de 7.944 km² com 19.667.558 de habitantes
(IBGE, 2010), dos quais mais de 11 milhões de pessoas vivem na capital, em uma área de
1.530 km2. (JACOBI, 2013)

“A taxa de crescimento na RMSP entre os anos de 2000 e 2010 foi de 0,96% ao ano, e, apesar
da diminuição do crescimento populacional na última década, a elevada pressão demográfica e
a urbanização acelerada desprovida de planejamento, avançando em direção aos mananciais,
são fatores que contribuíram diretamente para a impermeabilização do solo e a consequente
redução da recarga do aquífero, além de sua poluição e redução da disponibilidade dos
mananciais superficiais.” (JACOBI, 2013)

Figura 01: Evolução da mancha urbana da RMSP. Fonte: RICHARDS, 2011
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A imagem acima (Figura 01) retrata um aumento expressivo da população entre as
décadas de 70 e 90 e a ocupação dispersa, de maneira desordenada. A população se instala
em direção às bordas, ao limite municipal, em áreas onde o valor da terra é muito inferior
às regiões centrais, que são melhor dotadas de infraestrutura. (RICHARDS, 2011)

Muitas dessas moradias são feitas para suprir a necessidade da família, e eles vão
fazendo as suas ampliações, os “puxadinhos”, e, devido ao declive do terreno e não serem
feitas as fundações corretas, muitas vezes a moradia entra em risco de desabar. Assim, as
famílias vão consumindo materiais para conseguir ter sua moradia digna, que é direito de
toda a população.

Pensando em construções emergenciais, para suprir essa necessidade de moradia digna e
substituir as habitações precárias, focou-se o estudo em áreas de loteamento irregulares,
onde normalmente o terreno é inclinado, como no bairro Jardim Prainha às margens da
represa Billings, local de estudo selecionado para este trabalho. Por ser área de manancial,
precisa-se pensar em projetos para manter o ecossistema “saudável”, que não tenha
impactos negativos na região, projetos que preservem a qualidade da represa.

Este trabalho tem como objetivo estudar o conceito de Shape Grammar, com o intuito
de certificar que as construções respeitam os conceitos de sustentabilidade e que respeitam
a matéria prima a ser usada. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica para
compreender o conceito e para estudar exemplos já existentes na arquitetura.

O sistema construtivo proposto para a casa é o wood frame, já que a madeira é
considerada um sistema estrutural sustentável, por ser considerado o único material de
construção reciclável, renovável e biodegradável, além de depender de menos energia para
a sua transformação. Comparado com outros métodos de construção, é mais
ecologicamente correta por utilizar sua própria energia durante o processo produtivo, e não
impactar o ambiente durante seu ciclo de vida e utilização. (LEITE. LAHR, 1998)

A madeira proporciona o manejo sustentável e energético, caracterizando-a como
economicamente mais viável que alvenaria. Já em relação à produção de aço, a extração do
minério custa mais que a de madeira, além de poluir e demandar mais água. (LEITE.
LAHR, 1998)

“Se a indústria do cimento fosse um país, seria o terceiro maior emissor de carbono do mundo:
em 2015, esta indústria emitiu em todo o mundo aproximadamente 2,8 bilhões de toneladas de
CO2, o equivalente a 8% do total global de emissões antrópicas e mais que qualquer país à
exceção da China e dos EUA.” (TIMPERLEY, 2018)

Dentro das possibilidades de estruturas de madeira, escolheu-se o Wood Frame, pelas
vantagens que apresenta. Ele é sustentável por utilizar madeira de reflorestamento; é 60 %
mais ágil do que a construção tradicional; existe uma estabilidade do preço da matéria
prima; oferece melhor conforto térmico e acústico devido ao uso das mantas de lã e PET;
proporciona mais aproveitamento dos materiais por ser um material seco; pode ser tão
eficiente quanto a alvenaria devido a tecnologia aplicada; proporciona linhas de produção
automatizadas; é em torno de 10% mais econômica se comparada com madeira de lei e
alvenaria, e é mais precisa para a execução da obra. (UGREEN, 2019)
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2. Shape Grammar

O conceito de Shape Grammar, ou Gramática das formas, foi introduzido em 1972 por
Stiny e Gips. Originalmente, foi criado para pinturas e esculturas mas também foi aplicado
em outras áreas como arquitetura, design industrial e engenharia. (HOISL; SHEA, 2011)

“Uma gramática da forma é um conjunto de regras formais que são aplicadas, passo a passo,
para gerar um conjunto, ou linguagem, de projetos. Gramáticas da forma são ao mesmo tempo
descritivas e generativas. As regras de uma gramática da forma geram, ou computam, projetos,
enquanto descrevem a forma dos projetos gerados.” (KNIGHT, 1999)

O Shape Grammar possui quatro elementos (HOISL; SHEA, 2011):

1. S → Um conjunto finito de formas

2. L → Um conjunto finito de símbolos

3. R → Um conjunto finito de regras de transformação do tipo A→ B

4. I → Uma forma com etiqueta denominada Forma Inicial

Abaixo (Figura 02), um esquema que exemplifica esses elementos. Tem-se uma forma
inicial (I), um quadrado, com uma etiqueta no ponto mediano de sua aresta superior. Uma
regra (R) mostra que dentro dessa forma inicial, deve-se colocar um outro quadrado (S),
com o vértice sobre a etiqueta, remanejando esse símbolo (L) para a aresta a direita. Outra
regra (R) é a que apaga esse símbolo.

Figura 02: esquema explicativo dos elementos de Shape Grammar. Fonte: desenvolvido pelo autor

Em 1980, Stiny trabalhou o Kindergarten grammars, como um exemplo para explicar
os conceitos de Shape Grammar. Para isso, usou os blocos de Froebel usados na educação
infantil como uma abordagem para a definição de designs. Uma regra básica que ele
trabalhou foi adicionar um bloco sobre outro virado 90º. A seguir uma imagem (Figura 03)
que mostra a regra original (b), a forma inicial (c), e a regra aplicada 7 vezes (d)(HOISL;
SHEA, 2011)
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Figura 03: esquema do Kindergarten grammar criado por Stiny. Fonte: HOISL; SHEA, 2011

Embora o conceito tenha surgido na década de 70, antes disso sua metodologia já era
utilizada. “Socialmente e tecnologicamente, designs de edificações eram regulados por leis
estabelecidas nas diversas dinastias Chinesas.” (CHIOU, KRISHNAMURTI, 1995, p 689)
Segundo Professor Ssu-ch’eng Liang, a arquitetura chinesa é composta por uma plataforma
elevada, o corpo e o telhado, características achadas no Zhi-shi, livro que regulariza o
estilo da construção. Por isso, observa-se construções similares em Taiwan, onde grupos
distintos de imigrantes seguiam a mesma cultura na construção. (CHIOU,
KRISHNAMURTI,  1995).

Assim, o Shape Grammar auxilia à normatização das construções, e, no caso deste
trabalho, será usada para certificar que as construções respeitam os conceitos de
sustentabilidade escolhidos a serem seguidos, além de respeitar o sistema construtivo a ser
usado.

3. Wood frame

Wood Frame é um sistema construtivo que tem como base a madeira. É pré-fabricado,
reduzindo tempo e resíduos na obra, e permite até 5 pavimentos, combinados com outros
materiais. (UGREEN, 2019)

Esse sistema é composto por componentes estruturais (Figura 04), que são preenchidos
com isolante térmico que podem ser de mantas de lã de PET (PEREIRA, 2018):

● Montantes: pilares horizontais com a altura do pé direito.

● Travessas: peças horizontais que fornecem suporte para as janelas e diminuem o
comprimento de flambagem dos pilares.

● Barroteamentos: criam o suporte para os pavimentos acima do térreo.

Também possuem componentes de vedação (PEREIRA, 2018):

● Chapas de revestimento: menor espessura, usadas para vedações verticais. Nelas são
usadas as chapas de Oriented Strand Board1 (OSB).

1 OSB é um conjunto de lascas de madeira de reflorestamento coladas em 3 camadas cruzadas
perpendiculares, o que ameniza os efeitos mecânicos naturais da madeira proporcionando maior rigidez.
(LEITE. LAHR, 1998)

IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021.

408



● Chapas para barroteamento: maior espessura, também compostas por OSB. Usado nos
assoalhos.

Além desses elementos, pode existir a necessidade de outros que ajudam na finalização
da obra, como mãos francesas (contraventam os montantes das extremidades), placas
cimentícias (ficam nas áreas molhadas, possibilitando revestimentos como azulejos e
porcelanatos a serem instalados). (PEREIRA, 2018)

Figura 04: componentes estruturais. Fonte: Construindo Decor

Para a construção em wood frame, é preciso seguir algumas diretrizes, como (LEITE.
LAHR, 1998):

● Parede de fundação: fechamento simples com o intuito de elevar a estrutura, para
que a madeira não fique em contato com o solo. É nesse espaço que serão feitas as
infra-estruturas da casa.

● Laje acima da fundação.

● Montantes costumam ter espessura de 40mm e largura de 90mm, com
espaçamento de 400mm ou 600mm.

● Vigas com mesmo espaçamento dos montantes.

● Cobertura no mesmo processo que o convencional.

4.  Regras para construção Sustentável com Wood Frame

Para a construção de casas sustentáveis, criou-se assim uma série de regras. Em um
primeiro momento, são 3 estágios que levantam os dados necessários para iniciar o projeto.

4.1 Parte 1: levantamento de dados

Estágio 1- Entender a zona climática que o lote está inserido e a declividade do terreno.
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Para esse artigo, escolheu-se uma área no bairro Jardim Prainha, à margem da Represa
Billings, Área de Proteção e Recuperação Ambiental, zona sul do município de São Paulo,
apontado por Martins & Ferrara (2016) e Jacobi (2013) como o local cuja a restrição
ambiental, torna-o opção de moradia fora do mercado formal imobiliário para largos
contingentes populacionais. Assim, busca-se, por meio deste exercício, a construção de
moradias (provisórias ou definitivas) que servirão também ao propósito de melhorar as
condições sociais e ambientais desses moradores e do local, cujas restrições impedem, por
exemplo, movimentações de terra consideráveis, para os respectivos lotes e sistema viário.

O local tem características de produtor de água para abastecimento e habitat de espécies
nativas. Seu clima se divide entre o tropical e o subtropical. (SÃO PAULO, 2011).

Já a declividade do terreno, tem-se em média i=15%. (GEOSAMPA)

Estágio 2 - Levantar as estratégias bioclimáticas que podem ser inseridas no local.

Entendendo o clima onde o lote está inserido, pensa-se nas estratégias bioclimáticas e
quais serão abordadas. Isso pode ser feito estudando a carta psicrométrica.(Figura 05)

Figura 05: Carta Psicrométrica. Fonte: Climate Consultant

Por exemplo, para essa pesquisa, serão usadas as seguintes estratégias: considerar os
ventos predominantes para fazer as aberturas para ventilação cruzada para um melhor
conforto térmico; em qual fachada terá mais iluminação; reuso de água de chuva.

Estágio 3 - Quantas pessoas vivem na casa? Quantos cômodos serão necessários?

Levantou-se que são 1.422 domicílios ocupados, com 5.191 pessoas morando. Assim,
encontra-se uma média de 3,65 pessoas por domicílio. (CENSO IBGE, 2010)

Considerando então até 4 pessoas por moradia, um casal (pai e mãe) e dois filhos
(compartilhando quarto), precisa-se de 1 sala, 1 cozinha, 2 quartos  e um banheiro.
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Segundo a prefeitura de São Paulo, tem-se uma metragem mínima para cada ambiente
da casa em uma Habitação de Interesse Social. (Quadro 01)

Quadro 01: Áreas mínimas para construção de Habitação de Interesse Social. Fonte: NBR 15575, 2013

4.2 Parte 2: Projeto

Após esses levantamentos, inicia-se o projeto. Escolheu-se um terreno de 10m por
12.5m, sendo a fachada principal voltada para o leste.

Estágio 01 - Aplicar carta solar no terreno, para saber os períodos de insolação.

Ao analisar a carta solar de São Paulo, nota-se a insolação nas fachadas:

● Leste: Período da manhã o ano todo
● Norte: Predomínio de iluminação natural durante o ano todo.
● Oeste: Período da tarde o ano todo
● Sul: Solstício de verão. o dia inteiro. Em parte do verão, algumas horas da manhã.

Em parte da primavera, algumas horas da tarde.

Assim, para “fugir” dos raios solares mais quentes do Verão, as áreas de maior
convivência não deverão ter aberturas na fachada Sul.

Estágio 02 - Disposição dos ambientes. (Figura 08)

A entrada da casa é a sala de estar que será integrada com a cozinha, para evitar paredes
internas e melhor aproveitar a área da casa. Para aproveitar a infraestrutura hidráulica, o
banheiro deve ficar perto da cozinha. E, “aos fundos” da casa, tem-se os quartos.

Parte-se de um vazio (forma inicial, seguindo os elementos de shape grammar), cria-se
a área do quarto de casal. Depois, é implementado o banheiro ao lado direito dele e o
quarto de solteiro, “acima” do de casal.

O próximo passo foi colocar a cozinha, com a área molhada na parede adjacente ao
banheiro. Depois, cria-se o espaço da sala, para fechar a casa.

Para essa modulação, considerou-se espaços entre os montantes do wood frame tanto de
40cm, quanto de 60cm.
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Figura 06: Disposição dos espaços. Fonte: produzido pela autora

Estágio 03 - Colocar portas e janelas

As portas são colocadas pensando no fluxo da casa. (Figura 07)

Figura 07: Inserção de portas. Fonte: produzido pela autora

Já para as janelas, considera-se os ventos predominantes que são vindos do Sudeste,
para propor ventilação cruzada, que ajudará no conforto térmico da casa. Além de não
colocar janelas na área de permanência (quarto de casal) na fachada Sul, onde recebe
incidência solar no período mais quente do ano: o verão. Para a ventilação do banheiro,
será colocada uma janela. (Figura 08)

Figura 08: Inserção de Janelas. Fonte: produzido pela autora

Estágio 04 - Implementar no terreno.

Sabendo a profundidade da casa, e a declividade, coloca-se a casa no terreno,
considerando evitar a terraplanagem.

Nesse caso, centralizou-se a casa ao terreno, conseguindo colocar uma rampa, pensando
na questão de acessibilidade, e um mínimo de terraplanagem, apenas retirando terra onde a
viga baldrame ficará enterrada. (Figura 09 e 10)
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Figura 09: Corte esquemático de implantação. Fonte: produzido pela autora

Figura 10: Implantação esquemática. Fonte: produzido pela autora

Estágio 05 - Instalação de Cisternas

Pensando em preservar o recurso natural da água e tendo conhecimento que a região tem
a característica de produtor de água para abastecimento, projeta-se cisternas para reuso da
água da chuva. Assim, na casa, retém-se a água da chuva em tanques para ser usada em
descargas dos vasos sanitários e banhos, ato que ajuda a preservar o nível da represa e o
ecossistema dela.

As cisternas são colocadas ao fundo do terreno, e, antes da água ir para o chuveiro,
passa por um tratamento ecológico por meio de wetlands construídas2.

5. Conclusão

A partir desse trabalho, existem possibilidades futuras de estudo, como, por exemplo,
desenvolver estudos e criar regras para uma ampliação da moradia que as famílias possam
vir a querer fazer. Assim, abre-se uma oportunidade que permeia a educação ambiental, a
engenharia ambiental, a arquitetura e a própria formação e treinamento dos moradores na
técnica construtiva proposta, shape grammar e wood frame, para tais ampliações e futuras
manutenções.

2 Wetlands construídas: são sistemas projetados que simulam um ecossistema natural e que as plantas nele
implantadas auxiliam na “filtragem” da água, para manter a qualidade da mesma. (CONSTRUCT, 2016)
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Numa outra dimensão, discute-se na formação do arquiteto e urbanista o seu
envolvimento nas assessorias técnicas a diversas atividades realizadas com base nas
comunidades, que remete a tais profissionais a necessidade de domínio que estas técnicas
necessitam.

E, por último, numa concepção mais ampla, intervenções como essa proposta nesse
trabalho, podem e devem ser, casadas com técnicas que estão ganhando adeptos, tanto em
locais periféricos como em áreas centrais, ou em áreas rurais e urbanas: permacultura,
infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, entre outros, como as já
implementadas como o tratamento de esgoto por wetlands construídos e a recuperação de
APP realizada pelo Conjunto Habitacional (MORENO; POLACHI, 2019), ou mesmo em
favelas urbanizadas, como o Cantinho do Céu (ADEGUN, 2017), próximo ao local objeto
deste estudo.
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Resumo

O referido trabalho aborda a utilização da água na construção civil acerca do desenvolvimento
sustentável do setor. O entendimento, a valorização e a gestão dos recursos hídricos, tratados em
questão, norteiam a evolução de uma das principais linhas de produção. Com a apresentação de um
aporte teórico em relação ao assunto, expõe-se o cenário do consumo de água em canteiro de obras
desde seu consumo humano até sua devida utilização em atividades técnicas de execução. A partir
disso buscou-se possíveis soluções e linhas de raciocínio com o intuito amenizar os impactos
causados pelo desperdício e a má empregabilidade do recurso hídrico. É necessário atentar-se para
a utilização da água em construções uma vez que, culturalmente, a mesma não é considerada ou
vista com o devido valor pelos profissionais da área. Um recurso tão essencial e participativo em
todas as etapas construtivas merece uma atenção específica e responsável.

Palavras-chave: Construção Sustentável; Canteiro de Obras; Recurso Hídrico.

Abstract

The referred work addresses the use of water in civil construction regarding the sustainable
development of the sector. The understanding, valuation and management of water resources,
treated in question, guide the evolution of one of the main production lines. With the presentation of
a theoretical contribution in relation to the subject, the scenario of water consumption in
construction sites is exposed, from its human consumption to its proper use in technical execution
activities. From this, possible solutions and lines of reasoning were sought in order to mitigate the
impacts caused by waste and poor employability of the water resource. It is necessary to pay
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attention to the use of water in buildings since, culturally, it is not considered or seen with due
value by professionals in the area. Such an essential and participatory resource in all construction
stages deserves specific and responsible attention.

Keywords: Sustainable Construction; Construction Site; Water Resource.

1. Introdução

A água é um recurso natural que se renova a partir de seu ciclo hidrológico. A
mesma cobre cerca de 70% da superfície do planeta terra, sendo um dos recursos naturais
mais utilizados. Ela é vital para os organismos e é um fator imprescindível para a
sustentação dos ecossistemas. (BRAGA, et al, 2005). Além destes pontos, a água possui
valor econômico e social, onde é utilizada para o desenvolvimento de diversos serviços.

No âmbito da construção civil, de acordo com o site do US Green Building
Council, são consumidas cerca de 21% da água tratada no planeta. No cenário do
desenvolvimento sustentável, alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS)
podem associar-se à construção civil: ODS 6 - assegurar a disponibilidade e a gestão
sustentável da água e saneamento para todas e todos; ODS 12 - garantir padrões de
consumo e de produção sustentável.

Com o aumento populacional nas últimas décadas, concomitantemente o
crescimento do setor da construção civil, levam à um grande consumo de água. Visto o
avanço do desenvolvimento sustentável na construção civil, gera-se um cuidado e uma
maior preocupação com a utilização dos recursos empregados no mesmo. As tratativas
acerca da utilização da água no âmbito da construção civil vêm obtendo cada vez mais
notoriedade, sendo de extrema importância o gerenciamento deste recurso para o
desenvolvimento sustentável.

A partir disso, objetiva-se apresentar neste trabalho um estudo teórico acerca da
utilização da água na construção civil. De mesmo modo, busca-se entender a utilização
deste recurso nos canteiros de obras, bem como soluções para a minimização do consumo
e a gestão deste recurso. Com base nisso, buscamos a evolução da construção sustentável,
com princípio na utilização dos recursos hídricos, para assim desenvolver a consciência
com o desenvolvimento sustentável no âmbito da construção civil.

2. Metodologia

O estudo apresentado na presente escrita possui uma abordagem qualitativa acerca
do assunto utilização da água na construção civil. Após pesquisa e análise de artigos,
TCC’s, dissertações de mestrado e teses de doutorado, com abordagens em relação a
utilização de água na construção civil, foram selecionados alguns trabalhos com relação
direta ao assunto. Desta forma, foi realizado uma síntese acerca do assunto para
apresentação de um estudo teórico, a fim de entender a utilização e o consumo deste
recurso e bem como partir para a conscientização do uso do mesmo, para que haja cada vez
mais construções sustentáveis.

3. Resultados e Discussão
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3.1 Água na Construção Civil
A água é um dos elementos de maior relevância nos processos produtivos da

construção civil, uma vez que é essencial não só para o consumo humano, como é
indispensável na produção de concretos, argamassas e eficaz ferramenta nas atividades de
limpeza e cura do concreto (SILVA; VIOLIN, 2013). O ciclo da água na construção civil é
de uma proporção muito grande, já que este se inicia na produção de materiais utilizados
para a construção e vai até os momentos finais da construção. Assim percebe-se a
importância de tal recurso em todas as etapas da construção.

Contudo, a água é utilizada como uma ferramenta no âmbito da construção, porém,
muitas vezes ela não é levada em conta nos cálculos, sendo que, no final das contas, o
valor pode ser considerável. Isso por que a água, além de imprescindível da hora da
confecção do concreto e da argamassa, também é utilizada no canteiro de obras para a
compactação de aterros, cura do concreto, teste de impermeabilização, limpeza do canteiro,
e também, como um bem de consumo.

Desta forma, as discussões acerca da construção sustentável aumentam cada vez
mais entre os profissionais desta área, visto o aumento da preocupação, no cenário
mundial, do desenvolvimento sustentável. Silva (2003) indica que

Buscar uma indústria da construção mais sustentável é fornecer mais valor, poluir menos,
ajudar no uso sustentado de recursos, responder mais efetivamente às partes interessadas, e
melhorar a qualidade de vida presente sem comprometer o futuro. Construção sustentável
não é desempenho ambiental excepcional à custa de uma empresa que saia do mercado,
nem desempenho financeiro excepcional, à custa de efeitos adversos no ambiente e
comunidade local. (SILVA, 2003).

Silva (2003) também ressalta que a construção sustentável implica no “equilíbrio
entre a viabilidade econômica que mantém as atividades e negócios; as limitações do
ambiente; e as necessidades da sociedade.”. Assim, percebe-se que para a construção
sustentável diversos são os pilares para que esta ocorra. A autora também ressalta que para
uma construção sustentável é necessário um compromisso com a sustentabilidade
econômica, ambiental e social, ressaltando a importância de um cuidado com diferentes
áreas.

Porém, de que forma ocorre, e quais são os métodos, para que ocorra o uso
sustentado deste recurso? Flavio, et al, (2015) aborda que “a gestão dos recursos hídricos
nas edificações consiste no planejamento de ações para manter os indicadores de consumo
em níveis adequados”. Conforme os autores, as formas de manutenção desses indicadores
são apontadas na utilização de novas tecnologias, eliminação de perdas físicas ou até
mesmo na revisão de um processo que utiliza água.

Da mesma maneira, Silva (2003) indica acerca da redução de impactos ambientais
na construção civil, bem como a maximização do potencial de criação de valor e do
desenvolvimento social, podendo

Ser obtida pela implementação de políticas consistentes e especificamente orientadas para o setor.
Entre estas políticas, a adoção de sistemas de avaliação e classificação do desempenho ambiental e
da sustentabilidade de edifícios representa um papel fundamental. (SILVA, 2003)
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A partir de estudos apresentados por Marques; Gomes e Brandli (2017), acerca do
consumo de água que é incorporada na fase de construção das edificações, apontam que os
valores variam em função dos contextos das obras e em função das metodologias de
levantamento utilizadas, porém o consumo é mínimo. Fica perceptível de que são diversas
as maneiras para o uso sustentado da água e também para a realização de uma construção
sustentável. Onde são abordadas diferentes formas para a execução do desenvolvimento
sustentável na construção civil, de forma especial para o uso da água.

Pereira (2018) aponta que uma alternativa para diminuição do consumo de água na
construção civil dá-se na escolha do sistema construtivo. Os sistemas de drywall, de light
wood frame e light steel frame, são alternativas de sistemas disponíveis no mercado e que
possuem um índice de utilização de água baixo, se comparado com sistemas mais
convencionais.

3.2 Demanda de Água no Canteiro de Obra

Como já citado anteriormente, além da água como ferramenta na construção, o
canteiro de obras também necessita de uma quantidade considerável de água para as
necessidades humanas, relacionando as demandas essenciais de todos os funcionários
dentro da área de vigência, os quais são assegurados pela Norma Regulamentadora nº18
(NR-18).

Conforme a NR 18 (MTE, 2015), o canteiro de obra é definido como “área de
trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma
obra.”. Desta forma, o Ministério de Trabalho e Emprego (MTE, 2015), exige que os
canteiros devem dispor de certas instalações através da norma citada, que estão indicadas
na figura abaixo.

Figura 1: Instalações a se dispor em um canteiro de obra. Fonte: Lessa, 2019.
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No caso, onde haja pessoas alojadas no canteiro de obras, a lavanderia e área de
lazer são obrigatórias, e ambulatórios serão necessários somente quando o alojamento tiver
mais de 50 trabalhadores, conforme a NR 18. Os impactos gerados pelo canteiro de obras
são diversos, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2: Esquema representativo do estudo dos aspectos e impactos. Fonte: Araújo, 2009.

Pereira (2018) aponta em seu estudo soluções para a redução do consumo da água
potável utilizada no canteiro de obras e também o reuso da água em outras ações, o autor
afirma que “a diminuição do consumo e o reuso de recursos hídricos são ações que vêm
sendo tomadas por algumas construtoras para a redução do consumo de água potável nos
canteiros de obras.”

Nas soluções para a redução do consumo de água potável utilizada no canteiro de
obras, Araújo (2009) aponta algumas soluções para o canteiro de obras, sendo elas:

● Diminuição da vazão em alguns pontos com o emprego de válvulas redutoras
de pressão;

● Limitação do consumo nos pontos de utilização com emprego de tecnologias
e componentes economizadores;

● Setorização da medição do consumo de água com auxílio de medidores
individuais para as áreas de vivência e para as áreas de produção, com o intuito
de identificar o consumo de cada área e suprimir o desperdício;
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● Utilização de águas pluviais como fonte alternativa, para redução do consumo
de água potável, para emprego na limpeza do canteiro de obras, irrigação de
vegetação e outras utilidades não potáveis.

Lessa (2019) também aborda a setorização da medição de consumo de água como
uma ferramenta principal na gestão da demanda, indicando também que essa ferramenta

Consiste do mapeamento do percurso da água dentro do canteiro, através de um planejamento e da
instalação de hidrômetros que permitem o acompanhamento permanente do consumo, conhecendo o
real consumo de água pelos pontos de utilização monitorados. (LESSA, 2019).

A Figura 3 indica resumidamente a utilização da ferramenta em um fluxograma do
sistema de gestão da medição setorizada.

Figura 3: Fluxograma do sistema de gestão da medição setorizada. Fonte: Gonçalves, et. al., 2005.

É perceptível com a Figura 3 que o plano de intervenção abordado, possui diversas
das soluções que foram apresentadas anteriormente, e também apresentadas por Araújo
(2009) em seu estudo.
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Na mesma linha de soluções, Pereira (2018) ainda aborda, além das soluções
apresentadas, “palestra para conscientização dos funcionários, com relação à fonte finita de
recursos naturais.” como outra solução para a redução do consumo de água. Visto que a
conscientização é o primeiro passo para tal problema.

Pereira (2018) ainda comenta processos de reutilização de águas no canteiro de
obras, sendo estes:

●       Reutilização da água das pias em mictórios;

● Após o processo de decantação, a água das betoneiras é reutilizada para a
limpeza dos próprios equipamentos;

●       Coleta da água pluvial para irrigação de vegetação e limpeza de pisos;

● Inserção de garrafas pet, com areia, na caixa acoplada de vasos sanitários,
gerando economia nas descargas;

● Implantação do sistema Lava Rodas, que consiste na minimização da poeira e
lama espalhadas pelos caminhões em vias públicas, onde a água entra em um
sistema de filtro e decantação e retorna para caixa d’água do sistema. Podendo
ser reutilizada em novas lavagens de caminhões, limpeza de pisos, irrigação de
jardins, entre outras finalidades.

O sistema de lava rodas comentado por Pereira (2018) implica não só em
reutilização de água, mas também na minimização de um problema constante em obras, a
dispersão de poeira e lama por caminhões nas vias públicas no entorno dos
empreendimentos. Tal sistema mostra-se uma ótima solução pois trabalha mais um
problema ao mesmo tempo.

4. Considerações Finais

A partir do objetivo apresentado para este estudo, o qual visou analisar a utilização
da água na construção civil e nos canteiros de obras, foi possível observar que as tratativas
acerca da importância da construção sustentável vêm crescendo constantemente.

A água é considerada uma ferramenta para a construção civil, onde é utilizada para
a confecção de concretos e argamassas, compactação de aterros, cura do concreto, teste de
impermeabilização, limpeza do canteiro, e também, como um bem de consumo. Porém a
mesma não é contabilizada em cálculos de pré projetos, e por ser tão imprescindível, pode
acabar sendo um valor considerável. A partir desta colocação percebe-se que o recurso
hídrico acaba sendo negligenciado já nas etapas iniciais da obra, questão essa que gera um
consumo exagerado, falta de cuidado com o consumo e o desperdício.

Com isso, surge a discussão acerca da construção sustentável. Silva (2003) aborda
em seu estudo a construção sustentável, e a mesma abrange todos os quesitos da
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construção, e para a realização deste tipo de construção é necessário um compromisso com
a sustentabilidade econômica, ambiental e social, mostrando que além de abrangente na
construção de fato, interfere em esferas maiores. A autora afirma que que a construção
sustentável implica no “equilíbrio entre a viabilidade econômica que mantém as atividades
e negócios; as limitações do ambiente; e as necessidades da sociedade.”, concretizando as
proporções da construção sustentável.

De modo geral, uma das soluções apresentadas para a construção sustentável
baseia-se na adoção de sistemas de avaliação e classificação do desempenho ambiental e
da sustentabilidade em edifícios. No âmbito do recurso hídrico, são apontadas por Flavio,
et al, (2015) soluções como utilização de novas tecnologias, eliminação de perdas físicas
ou até mesmo na revisão de um processo que utiliza água. Pereira (2018) apresenta como
medidas para a redução do consumo de água na construção civil, como a adoção de
sistemas que utilizem uma menor quantidade deste recurso, sendo os sistemas de drywall,
de light wood frame e light steel frame, um exemplo destes.

Outra questão abordada, foi a utilização da água em canteiros de obras, onde a
utilização vai desde o consumo humano ao consumo técnico. Pereira (2018) afirma que
algumas construtoras buscam a diminuição do consumo e também o reuso de recursos
hídricos, para a redução do consumo de água potável nos canteiros. Araújo (2009)
apresenta diversas soluções importantes e eficazes no canteiro de obras, porém, da mesma
forma que Araújo (2009), Lessa (2019) aponta a setorização da medição do consumo de
água como uma das principais medidas, pois a partir desta é possível o conhecimento das
áreas onde o consumo é maior e então aplicar as medidas necessárias.

No quesito reutilização da água no canteiro de obras, Pereira (2018) indica diversas
soluções viáveis e que mostram resultados positivos, dentro destas soluções o sistema de
lava rodas apresenta-se como uma das mais viáveis por implicar em benefícios além da
reutilização da água, como a minimização da dispersão da poeira e lama nas vias do
entorno do empreendimento.

Com isso, foi possível observar que a água é mais que uma ferramenta para a
construção civil, e que seu valor deve ser considerado, bem como a gestão da construção
sustentável, para suprimir o consumo exagerado e prever planos de reutilização. A
consciência para com o consumo da água na construção civil necessita estar cada vez mais
presente em nossas construções, pois um recurso tão importante e imprescindível merece
uma atenção específica e responsável.
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Resumo 

O presente artigo, realizado para a disciplina de Sistemas Construtivos do curso de pós-

graduação do departamento de Arquitetura e Urbanismo, tem como objetivo propor um sistema 

modular de habitação emergencial utilizando o bambu como principal componente estrutural. A 

intensificação dos desastres naturais, relacionados ou não à intervenção humana, e a problemática 

do déficit habitacional trazem a necessidade de se pensar em novas tecnologias e propostas 

alternativas para habitações emergenciais que possam abrigar a população mais vulnerável. Nesse 

contexto, a coordenação modular atua como solução projetual, tanto na racionalização das peças e 

redução de perdas como na montagem rápida e simplificada das edificações. Fazendo uso da 

modulação aliada às novas tecnologias e materiais sustentáveis de origem local, é possível propor 

uma habitação funcional, de pequeno custo e baixo impacto ambiental. 

 

Palavras-chave: Sistema construtivo; Modular; Bambu; Bahareque; Emergencial. 
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Abstract 

This article, conducted for the Constructive Systems discipline of the graduate course of the 

Department of Architecture and Urbanism, aims to propose a modular emergency housing system 

using bamboo as the main structural component. The increasing number of natural disasters 

related or not to human intervention, and the housing déficit bring the need to think about new 

technologies and alternative proposals for emergency housing that can shelter the most vulnerable 

population. In this context, the modular coordination acts as a design solution, both in the 

rationalization of the parts and in the reduction of losses and in the quick and simplified assembly 

of the buildings. By making use of modulation combined with new technologies and sustainable 

materials of local origin, it is possible to propose a functional housing with small cost and low 

environmental impact. 

 

Keywords: Constructive system; Modular, Bamboo, Bahareque, Emergency. 
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1. Introdução 

Com o passar dos anos, a humanidade enfrenta diversos desastres humanos e naturais, 

alguns ocasionados devido a constante modificação do ambiente natural pelo homem. Um 

exemplo recente registrado no Brasil foi o rompimento da barragem nas cidades de 

Brumadinho e de Mariana, no estado de Minas Gerais, deixando grande número de 

famílias desabrigadas. 

Como forma de mitigar os problemas da população afetada, os abrigos emergenciais 

são construídos após os desastres, normalmente de forma improvisada e com materiais de 

rápida execução. Apesar de cumprirem a função de abrigo, por se tratarem de construções 

improvisadas, alguns modelos apresentam obstáculos na montagem e na gestão de resíduos 

em caso de demolição. Nesse contexto, as pesquisas na área da construção civil vêm 

apresentando a coordenação modular como principal solução para os projetos de 

habitações emergenciais. 

A utilização de módulos de construção, além de auxiliar na montagem da estrutura, é 

uma alternativa para a redução de custos por meio da otimização da matéria prima, da 

agilidade no processo de decisão de projeto ou compra de componentes e da diminuição de 

perdas. Além disso, a modularidade aliada à utilização de materiais sustentáveis e energias 

renováveis pode ser a chave para a realidade moderna. (GREVEN, BALDAUF, 2007) 

No âmbito da arquitetura e do urbanismo, a coordenação modular na concepção de 

abrigos emergenciais encontra o desafio de gerar espaços acolhedores e confortáveis para 

seus habitantes, contando com a possibilidade de permanecerem no local por longo 

período, se necessário. Considerando tais fatores, a proposta apresentada traz como 

principais diretrizes a modularidade, a funcionalidade, a sustentabilidade, a habitabilidade 

e a durabilidade. 

O local escolhido para a implantação do projeto foi a cidade de Londrina, localizada no 

estado do Paraná, uma cidade de aproximadamente 570 mil habitantes, segundo o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). De acordo com a Defesa Civil do Paraná, 

em 2017, foram registrados nessa localidade mais de 10 desastres relacionados à 

incidências de chuvas (NAKASATO, 2020). 

Londrina, assim como as demais cidades brasileiras, sofre também com a crescente crise 

habitacional. Segundo dados da Cohab (Companhia de Habitação Popular de Londrina) 

levantados em 2017, existem 3.860 famílias vivendo em ocupações irregulares e 

assentamentos precários. Nesse caso, além dos desastres naturais, o abrigo emergencial 

pode ser proposto também como forma de auxiliar na problemática do déficit habitacional 

resultante da financeirização da moradia. 

Para a concepção estrutural do projeto, o material escolhido foi o bambu. De acordo 

com estudo realizado pelo pesquisador Tarciso Filgueiras, junto ao Jardim Botânico e 

Instituto de Botânica de São Paulo, o sudeste do Brasil apresenta a maior diversidade de 

espécies dessa planta. Na região Sul, onde está localizada a cidade de Londrina, são 

catalogadas 63 espécies. 

Entre as principais vantagens deste material, estão a leveza das estruturas; a alta 

produtividade por hectare; o rápido crescimento para a utilização na construção; o baixo 

custo de plantio, corte e transporte; e a elevada resistência à tração. As desvantagens 

incluem a alta vulnerabilidade ao ataque de fungos e insetos e à exposição aos raios 
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ultravioletas e umidade; o comportamento estrutural variável; e a seção circular que 

dificulta a união e suporte das peças.  

Outras técnicas construtivas foram exploradas para complementarem a elaboração do 

projeto. A técnica de bioconstrução conhecida como bahareque foi escolhida para as 

vedações dos módulos por sua execução simplificada, podendo ser executada pelos 

próprios moradores.  Entretanto, para as conexões da estrutura em bambu, é recomendável 

o acompanhamento de mão de obra especializada visando qualidade e durabilidade.  

 

2. Metodologia 

 

Para a concepção do projeto, foi realizado um estudo preliminar a respeito da 

coordenação modular na construção civil, além de pesquisas envolvendo o uso do bambu 

como material estrutural e a análise de correlatos. A partir dos estudos, foram dispostas as 

seguintes prioridades projetuais: 

 

- Modulação e racionalização do projeto, buscando uma proposta de baixo custo, com o 

mínimo de desperdício no canteiro de obras, dispensando ao máximo a necessidade de mão 

de obra especializada; 

- Utilização do bambu como elemento estrutural, material resistente, encontrado facilmente 

e que não gera resíduos; 

- Utilização de energias renováveis e aproveitamento da água da chuva; 

- Possibilidade de alterações dos fechamentos para que a habitação possa ser adaptada para 

diferentes climas; 

- Padronização do tamanho das peças e tipos de encaixes; 

- Possibilidade de ampliação das unidades habitacionais; 

- Funcionalidade e estética projetual.  

 

3. Proposta 

 

A proposta consiste em um módulo habitacional de 20 m², destinado ao uso 

unifamiliar, contendo um ambiente integrado formado por sala e cozinha, um banheiro e 

dois dormitórios. A habitação possui capacidade para abrigar 5 pessoas, considerando a 

recomendação de 3,5 m²/pessoa (SPHERE PROJECT, 2018). 
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Figura 1: Proposta de abrigo emergencial. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A estrutura principal consiste em pilares e vigas estruturais de bambu formando 

molduras dispostas a 1,20 m de distância. A espécie de bambu indicada para a estrutura é o 

Dendrocalamus giganteus, conhecido como “bambu gigante”, que possui diâmetro 

variável de 12 a 20 cm e é encontrado facilmente na região norte do Paraná.  

A habitação é elevada do solo por sapatas de concreto que sustentam o piso constituído 

de chapas de OSB e o contrapiso de bambus da espécie Bambusa tuldoides. A 

modularidade das peças permite que a área da habitação possa ser aumentada, criando 

novos ambientes ou até mesmo uma varanda externa a partir da colocação de mais 

fundações e chapas de OSB. 
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Figura 2: Planta baixa. Fonte: elaborado pelos autores. 

 Figura 3: Cortes esquemáticos. Fonte: elaborado pelos autores. 

 Figura 4: Planta baixa da possibilidade de ampliação da habitação, com mais módulos e varanda. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Para o fechamento da estrutura, foi proposta a técnica tradicional conhecida como 

bahareque ou bareque, um sistema de materiais naturais que funciona como isolante 

térmico, e não necessita de mão de obra especializada, podendo ser executado pelos 

futuros moradores. 

Comumente utilizado em diversos países da América Latina, o bahareque é composto 

de três camada: a primeira é uma mistura de barro úmido com areia e alta quantidade de 

fibras. Essa mistura é colocada no interior de uma estrutura de bambus cortados ao meio e 

dispostos horizontalmente. Em seguida, é aplicada a segunda camada, que consiste em uma 

mistura de barro e areia com umidade média e menor quantidade de fibras. Por último, se 

aplica uma terceira camada de argila, areia e selador.  

 

Figura 5: Esquema exemplificando o painel de bahareque. Fonte: elaborado pelos autores. 

Para a divisão dos ambientes, foram propostas portas sanfonadas de 3 folhas compostas 

por molduras de madeira Pinus preenchidas com trançado de bambu. Cada folha possui 35 

cm de largura e se conecta às outras e aos módulos de bambu através de dobradiças. 

Quando abertas, as folhas de 35 cm contribuem para a otimização do espaço interno dos 

cômodos. No banheiro e cozinha, o painel de bahareque possui altura menor, e o restante é 

preenchido com trançado de bambu, promovendo iluminação e ventilação. 
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Figura 6: Módulos dos painéis de bahareque. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

Figura 7: Detalhe da porta sanfonada. Fonte: elaborado pelos autores. 

Nas edificações em bambu, é recomendável a projeção de um beiral maior para proteger 

a estrutura das intempéries, aumentando sua durabilidade. A habitação proposta possui 

cobertura em telhas metálicas e beirais de 1,50 m. A estrutura da cobertura é elevada e 

utiliza fechamentos laterais em trançado de bambu para possibilitar a ventilação natural. 
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Foi prevista a utilização de placas de energia solar e calhas para a captação e 

armazenamento da água da chuva. 

As fundações elevadas em concreto foram concebidas a fim de evitar o contato direto do 

bambu com a umidade do solo. Tal solução também possibilita que as moradias sejam 

implantadas em terrenos com desníveis. 

 

 Figura 8: Fixação do pilar de bambu em sapata de concreto. Fonte: elaborado pelos autores a partir 

da Norma peruana NTE E.100 (2012). 

A incorporação do pilar de bambu na fundação de concreto é realizada através da união 

com ancoragem interna, que consiste no preenchimento do colmo com argamassa e a 

colocação de uma barra de aço de no mínimo 9mm de diâmetro que fará a ligação entre a 

argamassa no interior do bambu e o bloco de fundação, conforme a norma peruana NTE 

E.100. 

Em relação às ligações entre as peças de bambu, foi proposta a conexão com 

concretagem, levando em consideração que a construção deve ser durável caso os 

moradores necessitem permanecer no local por tempo indeterminado. Para atingir tal 

objetivo, foi utilizada a ligação proposta pelo arquiteto colombiano Simón Vélez. 

Comumente usada para ligações em “T”, consiste na concretagem interna dos bambus e 

conexão das peças por um gancho metálico e uma barra rosqueada. Parafusar o bambu faz 

com que não ocorra o afastamento entre as fibras, evitando o cisalhamento entre as peças. 

(PADOVAN, 2010). Outra possibilidade de conexão, em caso de um abrigo temporário, 

seriam as ligações viga-pilar em boca de pescado, conforme a norma NTC 5407, 

priorizando a simples execução. 
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Figura 9: Ligação Simón Vélez. Fonte: RWTH Aanchen, 2009. 

Figura 10: Perspectiva esquemática do projeto. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Figura 11: Modulação e contabilização das peças de bambu. Fonte: elaborado pelos autores. 

Como soluções sustentáveis, além da captação da energia solar e reaproveitamento da 

água da chuva, a gestão de resíduos é proposta através da complementação do projeto com 

composteiras e biodigestores. Outras soluções, como a disposição de hortas para o cultivo 

de alimentos, foram pré-definidas. Entretanto, ainda é necessária a realização do estudo de 

viabilidade. 

4. Considerações finais 

As propostas apresentadas configuram um anteprojeto, evidenciando a necessidade da 

execução de um protótipo para que sua funcionalidade e desempenho possam ser melhor 

avaliados. 

Apesar das vantagens da técnica do bahareque, não foi realizado seu cálculo estrutural, 

levando em consideração a estrutura elevada e o peso das paredes. O fechamento em 

bahareque é uma alternativa sustentável e de simples execução que cumpre sua função 

térmica. Entretanto, a modularidade da estrutura em bambu admite outras possibilidades de 

fechamentos que continuam sendo analisadas e estudadas a fim de se encontrar a um 

material que, além das características já citadas, seja também mais leve e acessível. 
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Os sistemas de energia renovável, gestão de resíduos e captação de água, embora 

citados, ainda necessitam de detalhes de instalação e estudos de viabilidade voltados para a 

realidade do projeto. Sendo assim, ainda não foi possível estabelecer o custo final da 

unidade habitacional. 

A durabilidade da estrutura e de suas ligações foram pensadas para que o abrigo 

pudesse ser utilizado por seus moradores por tempo indeterminado. Tal fato não impede 

que o projeto seja executado com ligações mais simples em casos temporários. 

O processo de projetar uma habitação emergencial, de baixo custo e que utilize 

materiais renováveis pode ser uma solução tanto para situações de desastres naturais como 

para a crise habitacional. Como profissionais da área da construção civil, é importante que 

possamos priorizar a moradia como um direito básico não somente no âmbito teórico, mas 

também no desenvolvimento técnico de projetos que sejam capazes de fornecer moradia 

digna a todos. 
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Resumo 

Os pergolados são estruturas leves e vazadas, formadas pelos apoios, pilares e vigas, podendo ser ou 

não cobertos. Normalmente essas estruturas utilizam materiais convencionais como madeira, 

concreto e aço, contudo pode-se utilizar outros materiais como tubos de papelão que geram obras 

mais leves, sustentáveis, salubres e de menor custo. Dessa forma o objetivo deste trabalho é propor 

a utilização de tubos de papelão para a construção de pergolados em praças públicas, proporcionando 

construções mais sustentáveis e servindo como medida prática para a conscientização ambiental da 

população. Metodologicamente fez-se o estudo do local para implantação do projeto piloto e 

desenvolveu-se o projeto com o auxílio das ferramentas computacionais AutoCAD, SketchUp e 

Lumion. Como resultado apresenta-se o projeto do pergolado detalhado com as dimensões dos tubos, 

forma, tipo de cobertura etc. Este estudo permite concluir que os tubos de papelão podem compor 

pergolados devido a sua leveza e que materiais diferentes dos convencionais podem compor obras 

de engenharia e arquitetura com durabilidade e resistência satisfatórias.  
 

Palavras-chave: Pergolados; Estruturas; Tubos de Papelão; Materiais não-convencionais. 

 

Abstract 

The pergolas are light and hollow structures, formed by supports, pillars and beams, which may or 

may not be covered. Usually these structures use conventional materials such as wood, concrete and 

steel, however, other materials such as cardboard tubes can be used, that generate lighter, more 

sustainable, wholesome and cheaper buildings. Thus, the objective of this work is to propose the use 

of cardboard tubes for the construction of pergolas in public squares, providing more sustainable 

constructions and serving as a practical measure for the environmental awareness of the population. 

Methodologically the site for the implementation of the pilot project was studied and the project was 

developed with the computational tools AutoCAD, SketchUp and Lumion. As a result, the design of 

the pergola is presented with the dimensions of the tubes, shape, type of cover etc. This study allows 

to conclude that the cardboard tubes can compose pergolas due to their lightness and that different 
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materials from the conventional can compose works of engineering and architecture with 

satisfactory durability and resistance. 

 

Keywords: Pergola;Structures; Cardboard tubes; Non-conventional materials. 

 

1. Introdução 

 

Os pergolados são estruturas leves e vazadas muito empregadas na construção civil 

devido a sua ampla versatilidade arquitetônica e aplicabilidade em áreas diversificadas como 

parques, praças, comércios e residências (hall de entrada, garagem, jardim, área de lazer etc). 

Geralmente utiliza-se esse tipo de estrutura semicoberta e semisombreada para descanso ou 

lazer, proporcionando um pouco de sombra sem prejudicar a ventilação e a iluminação 

natural (PETSCHEK; GASS, 2011).  

Estruturalmente os pergolados são formados pelos apoios, pilares, vigas primárias e 

secundárias, podendo ser ou não cobertos. Quando se opta em realizar a cobertura da 

estrutura tem-se algumas opções como panos de vidro, policarbonato ou vegetação. Além 

da diversidade de modelos e das possibilidades de coberturas, para a concepção dos 

pergolados normalmente utilizam-se materiais convencionais como madeira, metal 

(alumínio ou aço) e concreto (PETSCHEK; GASS, 2011), contudo também é possível 

executá-los com materiais não-convencionais como por exemplo o bambu. 

 Nas figuras 1 e 2 exemplificam-se dois modelos de pergolados sendo o primeiro o 

Pergolado Bondinho do Pão de Açúcar feito convencionalmente com madeira laminada 

colada de pinus tratado e o segundo feito com bambu.  

 

 

Figura 1: Pergolado Bondinho do Pão de 

Açúcar. Fonte: Carpinteria, 2021. 

 

Figura 2: Pergolado construído com bambu. 

Fonte: DoceObra, 2021. 

 

Outra opção de material não-convencional para a construção de pergolados consiste na 

utilização de tubos de papelão. Segundo Dias e Salado (2020), os tubos de papelão podem 

ser empregados na construção civil em diversos sistemas construtivos como: vigas e pilares, 

painéis portantes, painéis de vedação vertical, tesouras e treliças planas, estruturas em arco, 

coberturas portantes etc. Dessa forma os tubos de papelão podem ser utilizados para a 

concepção de pergolados, uma vez que a estrutura é basicamente formada por pilares e vigas. 
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Na construção civil os tubos de papelão são atrativos pois são elementos baratos, não  

necessitam de grande tecnologia para a produção e podem ser facilmente reaproveitados ou 

reciclados (MCQUAID, 2003). Além de serem uma opção sustentável e ambientalmente 

ecológica, os tubos de papelão também são viáveis tecnicamente pois apresentam resistência 

e durabilidade satisfatórias para compor obras de construção civil (DIAS; CAMARGO e 

SALADO, 2019). 

Diante do exposto acima, o objetivo desse trabalho é propor a utilização de tubos de 

papelão para a construção de uma estrutura de pergolado em uma praça pública, 

proporcionando uma construção permanente mais sustentável e com menos danos ao meio 

ambiente. Além disso, a construção desta estrutura visa servir como medida prática para a 

conscientização ambiental da população, bem como a quebra de paradigmas em relação ao 

uso de materiais não-convencionais em construções e em especial ao material escolhido.  

Com o desenvolvimento deste trabalho pretende-se propor um projeto de extensão o qual 

será apresentado à Prefeitura Municipal de Limeira com o intuito de realizar a implantação 

destes pergolados em algumas praças públicas da cidade. 

A importância desse estudo relaciona-se diretamente com a utilização de materiais 

distintos dos convencionais, demonstrando-se que as construções atendem aos quesitos de 

resistência e durabilidade, aliados a sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica, 

uma vez que utiliza-se um material reciclado, salubre e de menor custo. No mais percebe-se 

que esse estudo permite que a população tenha contato com um material distinto do 

convencional e conheça uma possível aplicação em obras urbanas e de passagem. 

 

2. Metodologia 

 

Inicialmente foram estudadas algumas praças públicas onde seria possível implantar um 

projeto piloto de pergolado. Para isso utilizou-se a ferramenta do Google Maps, a qual 

permite a visualização em planta e do entorno das possíveis praças. Para a triagem inicial 

levou-se em consideração fatores como: a extensão do local, a localização, o entorno 

(comercial ou residencial), fluxo de pessoas e os equipamentos urbanos já instalados.  

Após a seleção de algumas praças pelo Google Maps, fez-se necessária a visita in loco 

para identificar a real situação do espaço, bem como visualizar a topografia do terreno e 

realizar as medições necessárias para implantar o pergolado. 

Terminadas as visitas aos locais selecionados, escolheu-se a praça Dr. Nelson de Barros 

Camargo que localiza-se próxima ao campus da Universidade Estadual de Campinas, na 

cidade de Limeira, São Paulo. Após a realização do estudo do local, estudo do entorno e do 

fluxo de pessoas, identificou-se que esta praça poderia ser uma boa escolha por ser 

frequentada por moradores do entorno e também por estudantes, já que devido à sua 

proximidade com o campus da universidade, o local torna-se parte do trajeto para muitos 

universitários. 

Na figura 3 demonstra-se parcialmente o mapa da cidade de Limeira e a localização da 

praça escolhida. 
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Figura 3: Mapa com a Praça Dr. Nelson de Barros Camargo. Fonte: Prefeitura Municipal de Limeira, 

2019. 

 

Outro fator importante para a escolha do local refere-se à topografia do terreno. O local 

escolhido é bastante plano e dessa forma podem ser evitados gastos com terraplanagem, 

corte e aterro. Além disso o local já conta com algumas áreas de lazer como academia, 

campos de futebol e quadra, tornando assim a proposta de intervenção com uma estrutura de 

pergolado bastante coerente. 

Nas figuras 4 a 7 é possível visualizar as áreas verdes e de lazer da praça Dr. Nelson de 

Barros Camargo, Limeira, SP. 

 

 

Figura 4: Campo de futebol. Fonte: Elaborado 

pelos autores. 

 

Figura 5: Campo de futebol de areia. Fonte: 

Elaborado pelos autores. 
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Figura 6: Quadra de basquete. Fonte: Elaborado 

pelos autores. 

 

Figura 7: Academia localizada em frente ao 

campo de futebol de areia. Fonte: Elaborado 

pelos autores. 

 

Após o estudo do local resolveu-se propor o projeto piloto do pergolado de forma que 

este fosse posicionado no melhor local possível, sem que haja mudança radical na paisagem 

e disposto para que seja aproveitado da melhor forma possível pela população. Para o 

desenvolvimento do projeto fez-se necessária a medição de algumas áreas no local e 

posteriormente foram utilizados programas computacionais como AutoCAD, SketchUp e 

Lumion para elaborar o projeto e executar a renderização do pergolado proposto. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Para a proposta do projeto piloto do pergolado definiu-se o melhor local para sua 

implantação, escolhendo-se um local que possibilitasse observar toda a praça, bem como 

assistir as possíveis atividades que aconteçam, como jogos de futebol ou basquete. Dessa 

forma, propõe-se um pergolado em formato de L e a implantação em frente ao campo de 

futebol de areia, na área central desta praça.  

Nas figuras 8 e 9 demonstra-se o local de implantação bem como a planta baixa para a 

colocação do pergolado de tubos de papelão. 

 

 

Figura 8: Espaço utilizado para a implantação do pergolado. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 9: Planta baixa do local de implantação do pergolado. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.1 Projeto do pergolado com tubos de papelão 

 

Para o desenvolvimento do projeto foram considerados alguns fatores como: 

 - Escolha do local: escolheu-se um lugar bem ao centro da praça, com poucas árvores 

e bastante plano para que não fossem necessários gastos com corte e aterro; 

 - Forma do pergolado: optou-se por projetar a estrutura em formato de L para que 

esta proporcionasse o melhor aproveitamento do espaço disponível, sem que houvesse a 

necessidade de modificar as passarelas de concreto já existentes; 

 - Elementos estruturais: para o dimensionamento do projeto piloto da estrutura 

foram considerados fatores como: diâmetros dos tubos de papelão e espessura da parede para 

os pilares, vigas primárias (colocadas como cintas de amarração) e vigas secundarias (grades 

do pergolado), além do espaçamento máximo entre os pilares, evitando grandes vãos. Em 

adição, pensou-se em elementos de fundação e de vedação para os topos dos pilares, além 

da aplicação de resinas para proteção dos tubos de papelão, sendo esta aplicação fundamental 

para garantir durabilidade à estrutura; 

 - Cobertura do pergolado: os pergolados podem ser ou não cobertos, no caso deste 

projeto piloto optou-se pela cobertura vegetal como uma opção mais sustentável e também 

para gerar sombra ao local, visto que este será implantado em um local com poucas árvores 

ao redor e sem sombreamento. 
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3.2 Apresentação do projeto piloto 

 

Inicialmente faz-se necessário apresentar o projeto piloto da estrutura do pergolado 

composto pelos apoios, pilares, vigas primárias e secundárias. Nas figuras 10 e 11 

apresentam-se a planta baixa com as dimensões do pergolado e o projeto tridimensional com 

todos os elementos descritos anteriormente. 

 

Figura 10: Planta baixa do pergolado com dimensões em metros. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Figura 11: Projeto tridimensional do pergolado. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na tabela 1 mostram-se as dimensões dos elementos estruturais utilizados. 

Elementos 

Estruturais – Tubos 

de Papelão 

Quant. 
Altura 

(m) 

Comprimento 

(m) 

Diâmetro 

interno 

(cm) 

Diâmetro 

externo 

(cm) 

Espessura 

(mm) 

Pilares (vermelho) 10 3,5 - 30 34 20 

Vigas primárias 

(azul escuro) 
7 - 3,0; 7,8; 12,6 13 15 10 

Vigas secundárias 

(azul claro) 
11 - 3,0; 12,6 5 7 10 

Tabela 1: Dimensões dos tubos de papelão do pergolado. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Nas figuras 12 a 15 mostra-se o pergolado renderizado no software Lumion com a 

cobertura de vegetação e com os bancos de madeira. 

 

 

Figura 12: Vista superior do pergolado 

renderizado. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 13: Vista frontal do pergolado. Fonte: 

Elaborado pelos autores. 

 

Figura 14: Vista posterior do pergolado. Fonte: 

Elaborado pelos autores. 

 

Figura 15: Vista interna do pergolado. Fonte: 

Elaborado pelos autores. 

 

O pergolado foi desenvolvido inteiramente com perfuração e transpasse dos tubos de 

papelão, por isso não houve a necessidade de projetar peças de ligações para realizar a 

conexão das vigas aos pilares. A solução de perfurar e transpassar os tubos gera economia 

para a obra uma vez que não é necessário gastar com os elementos de ligação; além disso 

essa alternativa para conectar os tubos de papelão já foi muito utilizada em outras 

construções com este material e principalmente quando tratam-se de estruturas mais leves. 

Em relação aos tubos de papelão menores (vigas secundárias) que não foram 

transpassados, optou-se pela sobreposição à estrutura principal, que neste caso permite 

utilizar duas soluções para a fixação, sendo estas feitas por parafusos ou amarração com 

cordas. Vale ressaltar que a solução de amarrar os tubos de papelão menores à estrutura 

principal já foi utilizada em obras com tubos de papelão. 

Na figura 16 mostra-se o detalhe da perfuração e transpasse dos tubos de papelão no 

pergolado. No topo de cada pilar foi colocada uma bolacha de madeira parafusada com 5 cm 

de altura, evitando dessa forma o acúmulo de poeira ou retenção de água de chuva no interior 

dos pilares.  
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Figura 16: Detalhe da perfuração e transpasse dos tubos de papelão e da bolacha de madeira parafusa 

ao topo. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na parte inferior dos tubos de papelão foram projetadas bases em concreto para o encaixe 

dos tubos e a fixação através de parafusos. Além de servir como fundação superficial, estas 

bases foram projetadas para elevar os tubos de papelão de forma a evitar que estes tenham 

contato direto com o solo e impedindo que absorvam umidade. 

Nas figuras 17 e 18 pode-se ver as bases de concreto com o tubo de papelão já parafusado 

e também a base de concreto com as duas barras de aço presas a estas, proporcionando a 

ancoragem ao solo. 

 

 

Figura 17: Detalhe da base com tubo de papelão 

fixado. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 18: Modelo da base de concreto para 

fixação dos tubos de papelão. Fonte: Elaborado 

pelos autores 

 

Além dos elementos colocados no topo e na base dos tubos de papelão, ressalta-se que 

todos os tubos deverão ser impermebilizados com resina evitando que haja absorção de 

umidade e também protegendo-os contra as incidências solares, garantindo assim 

durabilidade à estrutura. Frisa-se que a durabilidade estimada para o material, segundo 

Shigeru Ban, é de pelo menos 10 anos (ARCHITECTURE AND URBANISM, 1997 apud 

SALADO, 2011). 
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4. Conclusão 

 

A utilização dos tubos de papelão para a concepção de uma estrutura como um pergolado 

torna-se atrativa devido a sustentabilidade ambiental, gerando-se uma construção mais 

sustentável e com menos danos ao meio ambiente, pois utiliza-se um material reciclado e 

que pode ser facilmente reciclado posteriormente. Além disso, a implantação desse tipo de 

construção em um local público serve como medida prática para a conscientização ambiental 

da população bem como a quebra de paradigmas em relação ao material escolhido. 

A proposta de utilização dos tubos de papelão também remete a evolução das técnicas 

construtivas e da transferencia de tecnologias, disseminando o desenvolvimento das ideias 

estudadas na  área acadêmica, pois demonstra-se que outros materiais diferentes dos 

convencionais (madeira, aço e concreto) podem compor obras de engenharia e arquitetura. 

A implantação de um projeto piloto do tipo pergolado não interfere radicalmente na 

mudança da paisagem urbana sendo possível executá-los em diversos locais como praças 

públicas, desde que sejam feitas as adaptações necessárias para adequar-se ao espaço 

disponível. Para propor-se uma obra sustentável, além da escolha do material, faz-se 

necessária a análise da viabilidade da construção, pois os requisitos de disponibilidade dos 

recursos e localização são fundamentais para implantação do projeto.  

Para manter a segurança e a durabilidade da estrutura depende-se de alguns fatores como 

a colocação de elementos para a vedação superior (através de bolachas de madeira) e também 

da elevação dos tubos de papelão em relação ao solo (bases de concreto), evitando-se a 

deterioração dos pilares causada pela absorção de umidade. Além disso, assim como nos 

pergolados em madeira, faz-se necessário o tratamento com aplicação de resina evitando a 

absorção de umidade, diminuindo os danos causados pela incidência dos raios ultra-violetas 

e a proliferação de fungos e insetos. 

Frisa-se que os tubos de papelão podem ser utilizados para compor estruturalmente o 

pergolado da mesma forma que outros materiais como a madeira e o bambu, mantendo 

caracteristicas como resistência e durabilidade satisfatórias. Frisa-se que a estabilidade 

estrutural relaciona-se com o conhecimento das propriedades e limitações de cada material 

e não apenas à sua resistência mecânica, bem como a durabilidade da estrutura depende 

também do tratamento correto dos elementos, uso e operação e das manutenções periódicas 

preventivas. 
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Resumo
Os acampamentos planejados são instalações que pertencem à categoria de abrigos transitórios e
visam atender a população vítima de desastres naturais e/ou conflitos. Este artigo propõe a
elaboração de um sistema de catalogação de materiais, estruturas e tecnologias de acampamentos
temporários planejados. O catálogo baseou-se em indicadores para escolha dos locais de
implantação e da estrutura dos acampamentos. Elaborou-se uma lista com os acampamentos que se
relacionam às principais emergências ocorridas no Brasil e no mundo. Como critério de seleção,
adotou-se um intervalo temporal de onze anos. Dentre os acampamentos selecionados, utilizou-se
como exemplo da proposta de sistematização, o acampamento de Zaatari, na Jordânia. Além disso,
explicou-se a maneira que os catálogos serão inicialmente publicados no Portal Virtuhab e
realizou-se algumas sugestões para a elaboração da futura plataforma denominada Infrashelter. A
catalogação das soluções adotadas pode auxiliar no desenvolvimento e implementação de novos
acampamentos planejados.

Palavras-chave: Abrigos emergenciais; Acampamentos temporários planejados; Sustentabilidade

Abstract

Planned camps are installations that belong to the category of transitional shelters and aim to
assist population victims of natural disasters and/or conflicts. This paper proposes the development
of a cataloging system for materials, structures and technologies of planned temporary camps. The
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catalog was based on indicators for selecting implantation sites and structure of camps. A list of
planned camps that are related to the main emergencies in Brazil and worldwide was established.
As a selection criterion, a time interval of 11 years was adopted. Among the selected camps, the
Zaatari Camp in Jordan was used to exemplificate the systematization carried out. In addition, the
way that the catalogs will initially be published on the Virtuhab Portal was explained and some
suggestions were made for the future platform structure, called Infrashelter. The cataloging of the
adopted solutions can assist in the development and implementation of new planned camps.

Keywords: Emergency shelters; Temporary planned camps; Sustainability

1. Introdução

A ajuda humanitária tem por diretriz preservar vidas e garantir a integridade,
subsistência e as necessidades das populações sujeitas a desastres, conflitos sociais ou até
uma combinação de ambos. O auxílio depende de diversos fatores, sejam ambientais,
econômicos ou governamentais (SPHERE ASSOCIATION, 2018; SHELTER CENTRE,
2010).

Um desastre é uma consequência de acontecimentos inesperados em algum ambiente,
que pode causar avarias materiais, humanas ou físicas e perdas econômicas e sociais. A
origem do desastre pode apresentar influência humana, ser um fenômeno natural, ou uma
junção de ambas (DE CASTRO, 2009). Os desastres naturais se relacionam a fenômenos
climáticos e geofísicos, como terremotos, tufões, furacões, deslizamentos de terra, erupção
de vulcões, dentre outros. Estes podem ser agravados pela influência humana aliado à
característica socioespacial do local, à rápida urbanização e ao crescimento desordenado
das cidades. Assim, a vulnerabilidade ambiental aumenta, intensificando eventos naturais
como chuvas volumosas, inundações e tornados (ALCÁNTARA-AYALA, 2002;
TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2009).

De acordo com a ACNUR-BRASIL (c2021), em 2019, cerca de 79,5 milhões de
pessoas foram deslocadas de seus lugares de origem em função de conflitos sociais e/ou
armados e perseguições, que se relacionam a raça, religião, nacionalidade, política, entre
outros. Dentre os principais países de origem das migrações forçadas se destacam a
Venezuela, o Afeganistão, o Sudão do Sul, Mianmar e a Síria. Este último responde pelo
maior número de refugiados do mundo, cerca de 824.400 pessoas, abrigadas
principalmente na Turquia, Jordânia, Líbano e Egito. O destino dos refugiados pode
envolver locais no mesmo país de origem ou destinos internacionais. A tendência de
deslocamento é em direção aos países vizinhos. O Paquistão recebe refugiados do
Afeganistão, assim como a Uganda acolhe pessoas do Sudão do Sul, que totalizavam 68%
da população do país em 2016. Ainda, é possível observar o retorno dos refugiados aos
locais de origem, como o caso de pessoas que retornam ao Afeganistão. Na América do
Sul, de acordo Carbonari (2021), os refugiados venezuelanos buscam abrigo nos países
vizinhos, como no caso do Brasil, onde se concentram na cidade de Boa Vista, capital do
estado de Roraima.

Assim, é imprescindível oferecer atendimento humanitário às vítimas de desastres e/ou
conflitos, identificando as ameaças e a vulnerabilidade dos lugares. A partir disso é
possível prever a incidência dos desastres e tomar atitudes de resposta, que envolve
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profissionais de saúde, bombeiros e, quando necessário, a implementação de abrigos
temporários (LEMES; REZENDE, 2017).

Este artigo apresenta como tema os acampamentos temporários planejados, que são
instalações que visam atender à população envolvida em desastres e conflitos. Mais
especificamente, trata-se da elaboração de um sistema de catalogação dessas instalações,
baseado na estrutura de indicadores estabelecida por diversos autores, em especial
Carbonari (2021). Em linhas gerais, o artigo abordará a conceituação geral dos
acampamentos planejados, estrutura necessária para seu funcionamento, algumas propostas
de estabelecimento de indicadores e modelos de tomada de decisão em acampamentos,
uma lista preliminar de acampamentos planejados internacionais e nacionais já utilizados, e
a explicação da disponibilização dos catálogos, na plataforma Infrashelter e no Portal
Virtuhab (https://portalvirtuhab.paginas.ufsc.br/).

2. Método, etapas e técnicas de pesquisa

A pesquisa compreende a criação de um catálogo para sistematizar as informações de
acampamentos planejados. Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica, utilizando as
principais publicações na área de estudo, a saber: Patterns of sheltering and housing in
american disasters de Quarantelli (1991); Administração para Abrigos Temporários de
SEDEC-RJ (2006); Transitional settlement: displaced populations de Corsellis e Vitale
(2005); The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in
Humanitarian Response da Sphere Association (2018) e Indicadores e diretrizes para a
seleção e projeto de abrigos temporários móveis pós-desastres naturais de Carbonari e
Librelotto (2018). Com base em autores como o Sphere Association (2018), Carbonari
(2021), SEDEC-RJ (2006) e Nappi e Souza (2014), determinou-se os conceitos
relacionados às instalações de ajuda humanitária, como abrigos e acampamentos
planejados. Ainda, selecionou-se diversos indicadores apontados como importantes na
escolha dos locais de implantação dos acampamentos planejados e da estrutura dos
abrigos. Com base nestes critérios, elaborou-se a estrutura do catálogo, selecionando os
principais aspectos que compõem os indicadores, além de sistematizar informações básicas
a respeito dos eventos ocorridos e da população acolhida.

Ademais, realizou-se uma revisão e seleção dos principais desastres e casos de
acolhimento de refugiados que utilizaram acampamentos planejados, no Brasil e no
mundo. Como critério de seleção se adotou um limite temporal, entre 2010-2021. Ainda,
demonstrou-se a aplicação do catálogo para um dos casos selecionados anteriormente, o
acampamento de Zaatari, na Jordânia. A sistematização dos dados coletados, ou seja, as
fichas de catalogação dos casos selecionados serão disponibilizadas inicialmente no Portal
Virtuhab (https://portalvirtuhab.paginas.ufsc.br/) e posteriormente em uma plataforma
online, denominada de Infrashelter.

3. Referencial teórico

3.1 Conceituação

As instalações oferecidas pelas organizações humanitárias apresentam diversas
classificações, de acordo com o objetivo. Dentre estas, é imprescindível destacar os
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abrigos, particularmente os temporários, e os acampamentos planejados. Ainda, deve-se
entender a diferença entre abrigos e habitações. Muitos termos são utilizados como
sinônimos ou derivações, entre eles: abrigos emergenciais, transitórios e temporários,
arquitetura emergencial, alojamentos, cidades temporárias, acampamentos emergenciais e
planejados, entre outros. Pouco a pouco, tais termos vêm ganhando definições distintas e
maior uniformidade em suas aplicações (CARBONARI; LIBRELOTTO, 2018;
QUARANTELLI, 1991).

Para Corsellis e Vitale (2005) os abrigos se caracterizam como ambientes cobertos que
proporcionam um local protegido, privativo e digno para as pessoas. O sistema de
funcionamento se baseia na disponibilização de um local seguro e de distribuição de
Non-food items-NFI, entretanto nem todas as definições corroboram esta. De acordo com a
SEDEC-RJ (2006) há dois tipos de abrigos: fixos e móveis. Os fixos contam com
instituições que atendem à população desabrigada, podendo ser pública ou privada. Já os
móveis, baseiam-se em instalações que atuam em um determinado período, sendo que
podem ser estruturas fixas, como ginásios, escolas, hotéis, ou móveis, como barracas
alocadas em campos de futebol, quadras, terrenos escolhidos, entre outros. Ainda, segundo
(CORSELLIS; VITALE, 2005) há os abrigos transitórios, que garantem as vantagens de
um abrigo durante um período de tempo entre a ocorrência de um conflito, o desastre
natural e a obtenção de soluções mais duradouras.

 Para Quarantelli (1991) há quatro tipologias que consideram diferenciações entre
abrigos e habitações: Abrigos emergenciais, abrigos temporários, habitação temporária e
habitação permanente. As habitações se caracterizam por apresentar a retomada das
atividades rotineiras no local, e costumam se estender por um período de tempo maior,
entre meses e anos. Nos abrigos, por outra parte, não há a tentativa de estabelecer alguma
rotina no lugar, sendo o objetivo principal o retorno dos desabrigados a suas respectivas
residências. Os abrigos emergenciais envolvem vítimas acolhidas em suas próprias casas
ou em outros lugares durante o período da emergência, que pode durar horas ou até dias.
Pela sua curta duração, as condições aceitas nem sempre são as ideais se comparadas a
outros contextos. Geralmente são usados ambientes como igrejas, escolas e estádios. Já os
abrigos temporários envolvem o alojamento de pessoas além do momento de emergência,
necessitando de mais planejamento, comparado ao anterior, tal como a administração da
alimentação à população. Em todas estas definições o abrigo compreende uma série de
instalações para triagem, depósito, assistência médica e social e espaços para realização de
atividades rotineiras como comer, dormir, estudar, recrear ou trabalhar, nem sempre se
reportando somente a unidades privativas, mas à instalações comunitárias.

Mais especificamente, de acordo com Corsellis e Vitale (2005) os abrigos transitórios
(transitional settlement) se classificam em seis tipos, divididos em soluções dispersas e
agrupadas. Dentre as soluções agrupadas se localizam os acampamentos planejados, que se
caracterizam pela escolha de um local que apresenta a infraestrutura e os serviços
necessários.
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Figura 1 - As seis opções de abrigos temporários. Fonte: Corsellis e Vitale (2005)

Para o correto funcionamento dessas instalações, deve-se prever uma adaptação
adequada ao contexto vigente, seja em aspectos físicos, culturais, econômicos ou políticos.
As soluções devem envolver aspectos como a localização geográfica, interferência
climática, disponibilidade de recursos, acesso a materiais de construção adequados, hábitos
e práticas culturais locais, entre outros (UNHCR, 2019a, 2021a).

3.2 Implantação de acampamentos temporários planejados

Para o bom funcionamento dos acampamentos temporários planejados, a escolha do
local de implantação apresenta grande importância, uma vez que há diversos critérios a
serem adotados para garantir a segurança e o bem-estar dos residentes (CARBONARI;
LIBRELOTTO, 2018; NAPPI; SOUZA, 2014). Para tanto, deve-se considerar questões de
segurança e conforto ambiental da região. Ademais, é necessário atentar às características
físicas do terreno, como a área necessária, aspectos geofísicos e possíveis áreas de
subsistência. Outro ponto destacável se relaciona à localização dos acampamentos, sua
interferência em relação ao acesso a infraestruturas básicas hidro sanitárias, elétricas e de
transporte. Além disso, deve-se ressaltar a influência da acessibilidade, em termos de
acesso às instalações, as possíveis rotas de emergência e escape necessárias e a
acessibilidade universal. 

Portanto, nota-se a importância de considerar diversos critérios para a implantação de
acampamentos para vítimas de conflitos e/ou desastres. Assim, é possível analisar os
principais indicadores de locais de implantação de acampamentos planejados baseando-se
em Carbonari (2021), Nappi e Souza (2014) e pela Sphere Association (2018), conforme o
Quadro 1.

INDICADORES DE IMPLANTAÇÃO DE ACAMPAMENTOS PLANEJADOS

Segurança

O local deve possibilitar o controle de acesso de pessoas e veículos, além de estar distante de regiões de
conflitos e vetores de transmissão de doenças. Ainda, deve estar em área não inundável, sem ventos fortes e
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distante de áreas de risco e de preservação ambiental. A área deve ser bem iluminada, permitindo a
visibilidade dos acessos e saídas. Deve-se considerar a segurança das pessoas, principalmente das crianças.

Infraestrutura Urbana

O local deve ter acesso a tratamento ou coleta de esgoto, além de coleta de lixo, acesso a energia elétrica e
abastecimento de água. Além de disponibilizar fontes de alimentação e instalações sociais, de saúde e para
animais domésticos.

Localização

Deve-se considerar o acesso a serviços básicos como educação, saúde, apoio a atividades de subsistência.
Ainda, é importante levar em conta a distância entre o local e o centro da cidade, os portos marítimos e
rodoviárias, além das condições das estradas locais e próximas ao acampamento. Também, a distância a
ser percorrida pela população desabrigada e o tempo máximo de chegada de suprimentos.

Características Físicas

Em relação a área, deve-se considerar as medidas mínimas estabelecidas nos documentos oficiais e
possibilitar expansão. Deve-se evitar locais com solo arenoso e com lençol freático ou que possam ser
afetados por enchentes. A declividade do terreno deve ser de 1%-6%. Ainda, há a possibilidade de criação
de hortas comunitárias, agricultura e criação de animais, gerando oportunidades de emprego.

Meio Ambiente

O local deve oferecer conforto térmico e acústico, ventilação, iluminação natural e proteção à população
abrigada. A vegetação do local deve ser preservada. Deve-se aproveitar a ventilação natural, evitando a
exposição solar intensa. Ainda, impactos negativos no ambiente devem ser evitados.

Acessibilidade

O acesso ao local deve ser feito por pessoas e veículos, verificando como é feito o acesso, além das
condições das ruas e a segurança dos caminhos. Ainda, devem haver áreas de fácil acesso e evacuação. A
Norma Brasileira NBR 9050 deve ser cumprida.

Aspectos Econônicos

Deve-se apresentar uma estratégia consensual de prestação de serviços e de manutenção a um custo
acessível, verificando o proprietário do local e diminuindo custos. Além disso, deve-se evitar a
subutilização do local. Torna-se importante levar em conta o custo da implantação, sendo deve ser de custo
acessível.

Quadro  1 - Indicadores de implantação de acampamentos planejados. Fonte: elaborado pelos autores
com base em Carbonari (2021),  Nappi; Souza (2014) e Sphere Association (2018).

3.3 Abrigos individuais: estrutura e relação com a cidade

Em concordância com Alshawawreh et al. (2020), Sphere Association (2018) e UNHCR
(2019a) para garantir a proteção, a dignidade e a privacidade das vítimas, faz-se necessário
um correto planejamento dos abrigos, levando em consideração diversos critérios. Entre
estes, destacam-se a estrutura, materialidade e dimensões, assim como a inserção destes no
contexto vigente e sua relação com a cultura e comunidade local, buscando sempre abrigos
mais sustentáveis. Os abrigos devem suprir as necessidades dos residentes e deve-se
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priorizar o uso de materiais locais e sustentáveis, respeitando as práticas e costumes locais.
Logo, abrigos inadequados podem causar diversos problemas com a população.

Portanto, nota-se a importância de considerar diversos critérios em relação a abrigos,
sua estrutura, materialidade e relação com a comunidade. Dessa forma, pode-se analisar os
os principais indicadores dos abrigos usados como referência, fundamentado em Carbonari
(2021), Sphere Association (2018) e  SEDEC-RJ (2006), conforme o Quadro 2.

INDICADORES DE ESTRUTURAS DOS ABRIGOS INDIVIDUAIS

Características Físicas e Espaciais

A área do acampamento deve ser de no mínimo 45m² (30m² de abrigo e 15 m² para áreas de cocção e
hortas). No centro dos acampamentos, ou seja, fora da área dos abrigos, deve-se priorizar instalar
administrações, atendimento à saúde, alimentação e educação, depósito, entre outros.O acesso de pedestres
e veículos deve ser separado. Já os abrigos devem possuir um espaço coberto com finalidade de proteger as
pessoas contra intempéries climáticas, sendo a área mínima de 3,5m² por pessoa e 10m² por família. Em
situações emergenciais, deve-se construir primeiramente uma cobertura para os abrigos, dando sequência
com as paredes, portas e janelas.

Instalações de Apoio e Serviço

Entre os principais serviços oferecidos se encontram: a recepção e triagem, área administrativa,
atendimento de saúde (enfermagem, cuidados odontológicos, nutricionais) e psicossocial, armazenagem e
depósito de mercadorias, espaços educacionais, de recreação, comunitários e para animais. A recepção
deve contar uma área protegida de 20m², próxima à entrada do acampamento. Ainda, os centros médicos
devem ser de fácil acesso e bem ventilados, não sendo necessário a permanência de médicos após a triagem
inicial em locais com até 200 pessoas. Para espaços de estoque de mercadorias se considera de 75 a 100m²
para cada 500 pessoas. Áreas educacionais devem ser previstas, sendo que podem ser salas para 40 alunos.
Os espaços de recreação devem estar na porção central do acampamento próximo às áreas comunitárias,
que devem ser de 15 a 20% do acampamento. Ademais, deve-se considerar uma área destinada ao abrigo
de animais domésticos.

Infraestruturas Básicas

Devem ser oferecidas infraestruturas como cozinhas, refeitórios, latrinas, lavatórios, chuveiros e áreas de
serviço. Ainda, deve-se levar em conta áreas de recepção, processamento e distribuição de alimentos,
especialmente voltado à alimentação de crianças e bebês. As cozinhas devem ter área mínima de 15 m²,
que atendem até 250 pessoas. O refeitório deve possuir área de 1,5 m² por pessoa. As áreas de estoque de
alimentos devem estar protegidas, bem ventiladas e iluminadas e devem contar com 2 refrigeradores. Em
termos de higiene, devem ser oferecidas latrinas, 1 a cada 20 pessoas, lavatórios 1 a cada 10 pessoas,
sanitários 1 a cada 25 pessoas e área de serviço 1 tanque de lavar roupa para o intervalo de 40 a 100
pessoas. Os espaços devem ser bem iluminados para uso noturno.

Segurança e Privacidade

O acampamento deve garantir a segurança das pessoas contra intempéries climáticas e assegurar a
privacidade mediante divisões espaciais para os distintos grupos sociais de diferentes idades e gêneros.
Deve ser previsto inspeções periódicas para manutenção das atividades no local. Também deve contar com
um sistema de prevenção de incêndio. Ainda, deve-se prever uma boa iluminação no acampamento para
que se torne seguro em qualquer horário do dia.

Saneamento Básico
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Em termos de saneamento básico, os acampamentos devem prever soluções de esgoto, fornecimento de
energia, gerenciamento dos resíduos sólidos, drenagem e abastecimento de água. No local, deve haver
coleta de esgoto ou outro tipo de tratamento. Ainda, o acampamento deve contar com gerador de energia ou
outras fontes alternativas. A coleta de resíduos sólidos deve ser feita, sendo possível incinerar o lixo na
falta desta. O acesso a água pode se dar por superfícies de coleta, poços ou abastecimento por viatura. A
estimativa de consumo é de 15 a 20 litros/pessoa/dia (2,5 litros para beber em dias quentes e 2,0 em dias
frios.

Acesso e Acessibilidade

As ruas devem ser de 20 a 25% do acampamento, conectando os espaços internos. O acesso aos abrigos
individuais deve ser mediante vias semi-privadas, garantindo a conexão com as demais estruturas como
banheiros, setor de alimentação, entre outros. Ainda, o acampamento deve contar com rotas fáceis de
acesso e evacuação. Deve-se levar em conta a acessibilidade universal, sendo imprescindível cumprir com
as normas e os procedimentos de aprovação de construções.

Adequação Cultural

O abrigo deve levar em conta para seu planejamento e administração o contexto sócio-cultural, respeitando
os padrões culturais e priorizando o uso de materiais locais aceitáveis socialmente.

Meio Ambiente

Os assentamentos devem propiciar um conforto ambiental aos residentes, garantindo locais bem ventilados
e áreas protegidas, aproveitando a iluminação solar e o vento. Ainda, deve ser evitado atividades que
causem impacto ambiental negativo. Assim, os acampamentos devem se adaptar às variações climáticas.

Quadro 2 -  Indicadores de estrutura dos abrigos. Fonte: elaborado pelos autores com base em
Carbonari (2021); Sphere Association (2018); SEDEC-RJ (2006).

4. Resultados preliminares

4.1 Estrutura base de composição do catálogo

Utilizando como referência os modelos de indicadores abordados nos Quadros 1 e 2,
determinou-se uma estrutura base para a catalogação dos acampamentos planejados. Com
o intuito de se situar no contexto da criação do abrigo, serão abordados dados como a
emergência ocorrida, a data de implantação e a localização. Já caracterizando o
acampamento, sistematiza-se o número de pessoas acolhidas, a administração, as
infraestruturas e a estrutura do acampamento. Ainda, explora-se os abrigos individuais,
indicando o custo e a estrutura. Finalmente, leva-se em consideração a adequação cultural,
o impacto sobre o meio ambiente e as principais publicações encontradas sobre o
acampamento. A proposição inicial para o catálogo pode ser vista no Quadro 3.

CATÁLOGO DE ACAMPAMENTOS PLANEJADOS

Emergência (Emergency) Emergência ocorrida, como conflito ou desastre.

Localização (Localization) Local onde se encontra o acampamento.

Data de implantação
(Implantation date)

Data de implantação do acampamento. Caso não esteja mais em
vigor, deve-se informar ainda a data de encerramento.
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Total de pessoas afetadas
(Total people affected) Número de pessoas acolhidas.

Administração
(Administration) Indica os responsáveis pela administração dos acampamentos.

Estrutura do acampamento
(Camp structure)

A estrutura do acampamento, ou seja, suas partes, como cozinhas,
áreas comunitárias, espaços recreativos, leiaute, entre outros.

Serviços básicos do
acampamento e acessos
(Camp basic services and

access)

Infraestruturas presentes nos acampamentos, como os acessos ao
local, sistemas de saneamento e serviços básicos.

Custo (Cust) Custo de implantação do acampamento e dos abrigos.

Estrutura dos abrigos
individuais (Shelter structure)

Descreve-se o sistema construtivo, materiais utilizados e
dimensões, alterações realizadas, entre outros.

Segurança (Security) Questões de segurança do acampamento e dos residentes.

Adaptação cultural (Cultural
adaptation)

Implementação de estratégias para adaptação à cultura local ou
medidas de equidade social.

Meio ambiente e
sustentabilidade

(Environment and
sustainability)

Conforto ambiental oferecido pelo acampamento e pelos abrigos,
possíveis interferências ou impactos no meio ambiente e soluções

sustentáveis.

Publicações (Publications) As principais publicações sobre o acampamento, que expressam a
relevância do assunto.

Quadro 3 - Catálogo de acampamentos planejados. Fonte: elaborado pelos autores (2021).

4.2 Lista de acampamentos encontrados

Adotou-se como critério de escolha dos acampamentos planejados a serem catalogados
os principais eventos que ocorreram nos últimos onze anos, após 2010 sejam desastres ou
conflitos, no Brasil e no mundo.

4.2.1 Acampamentos brasileiros

No Brasil, utiliza-se de acampamentos planejados para acolher refugiados vindos de
outros países. De acordo com a ACNUR-BRASIL (c2021), o país recebe imigrantes da
Venezuela, Síria, Angola e Congo. Dentre estes, destacam-se os venezuelanos, cuja
principal cidade de entrada é Boa Vista, em Roraima (CARBONARI, 2021). Assim, os
acampamentos presentes na cidade são:

● Pintolândia, Tancredo Neves, Jardim Floresta, Nova Canaã, Santa Teresa,
Hélio Campos, Latife Salomão, São Vicente e Rondon I.
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Já em relação a desastres naturais, o Brasil destaca-se pela frequência da ocorrência de
inundações (EM-DAT, c2020), além de acidentes envolvendo barragens de mineradoras.
Para acolher os desabrigados, uma das soluções mais utilizadas é a implementação de
abrigos em ambientes pré-existentes e fixos como escolas, ginásios e centros comunitários,
que permitem o acesso a toda a rede de infraestrutura urbana que o local já possuía
(SEDEC-RJ, 2006). Os principais eventos que apresentam esta solução foram:

● Abrigos instalados para os desabrigados resultante da quebra das barragens
em Mariana e em Brumadinho, MG; e,

● Inundações ocorridas na região Serrana do Rio de Janeiro, nas cidades de
São José do Rio Preto, Teresópolis, Nova Friburgo, Bom Jardim, Petrópolis,
Sumidouro, Areal.

4.2.2 Acampamentos internacionais

Em relação aos acampamentos planejados para refugiados de conflitos, se destacam
alguns países da Ásia e da África, nos quais ocorrem conflitos armados que causam a
dispersão de pessoas para outros países. Os acampamentos selecionados foram:

● Duzce na Turquia,
● Zaatari na Jordânia,
● Azraq na Jordânia,
● Ajuong Thok no Sudão,
● Dadaab em Kenya,
● Bentiu no Sudão do Sul, e
● Férério em Burkina Faso.

Os desastres naturais ocorrem mais próximos às divisas de placas tectônicas, pelo
movimento destas, como terremotos, maremotos, entre outros. Entre as principais regiões
afetadas se encontram os países na costa do pacífico e do oceano Índico. Assim, os
desastres que utilizaram de acampamentos são:

● Terremoto no Haiti em 2010,
● Terremoto no Nepal em 2015,
● Tufâo Haiyan (Yolanda) nas Filipinas em 2013 na comunidade de Sungko e

na cidade de Tacloban,
● Tsunami no Japão em 2011,
● Terremoto no Equador em 2016 nas províncias de Manabí e Esmeraldas,
● Deslizamento de terra do Peru em 2012, e
● Ciclone Evans na Ilha de Samoa em 2012.

4.3 Aplicação da estrutura de catalogação para o caso do acampamento
Zaatari

Para a exemplificação da aplicação do catálogo desenvolvido, utilizou-se o
acampamento Zaatari, na Jordânia, baseado-se em UNHCR (2016, 2017, 2019b, 2020,
2021b), UN-HABITAT; IFRC (2014), OXFAM International (c2021), Shelter Project
(2013-2014), UNICEf (2018a e b) e Alshawawreh (2017).
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Emergência (Emergency): Acampamentos criados para acolher refugiados de conflitos
na Síria.

Localização (Localization): O acampamento está localizado no norte da Jordânia, nas
terras do distrito de Badiah Gharbiyah, Mafraq Governorate, localizado a 75 km do sul de
Amman e a 12 km da fronteira com a Síria (Figura 2).

(a) (b)
Figura 2 - (a)  Mapa esquemático da localização, (b) Localização do acampamento.

Fonte: UNHCR (2017);  adaptado do Google Earth (2021).

Data de implantação (Implantation date): Julho de 2012. Em atividade.

Total de pessoas afetadas (Total people affected): 78,685 refugiados (2021).

Administração (Administration): A administração no acampamento é feita pela
Diretoria de Assuntos de Refugiados da Síria (SRAD) e pela UNHCR. Este último assume
a coordenação do acampamento, ou seja, a elaboração da estratégia geral adotada na
coordenação operacional e nos grupos de trabalho dos diversos setores. Ainda, é
encarregado da em proteção, saúde, abrigo e planejamento do local, segurança e
mobilização comunitária.

Estrutura do acampamento (Camp structure): O acampamento conta com 5,3 Km².
Apresenta 12 distritos, separados por vias de circulação principais. Cada distrito se divide
em parcelas numeradas de terra, com fronteiras definidas denominadas de blocos, onde se
localizam os abrigos individuais (figura 3).
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Figura 3 - Imagem do acampamento. Fonte: adaptado de UNHCR (2017).

Os abrigos individuais deveriam estar posicionados em filas, mas os residentes optaram
por se posicionar em formato de U, permitindo que as famílias vivessem mais próximas.
Assim, o mapa do acampamento se assemelha a um labirinto (Figura 4).

Figura 4 - Vista interna lotes. Fonte: Google Maps (2021).

Diversas atividades e serviços são oferecidos no acampamento: mesquitas, centros
comunitários, escolas, campos de futebol, hospitais, centros médicos, supermercados, lojas
de roupa e shopping center, lojas de eletrônicos e diversas organizações sociais. Nos
centros comunitários a população pode realizar cursos, atividades recreativas e esportivas,
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jogos infantis, desenvolvimento de habilidades, entre outros. Ainda, há áreas destinadas à
recepção e administração do acampamento (Figura 5).

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 5 - (a) Centro Médico; (b) Centro comunitário; (c) (d) Escola; (e) Supermercado; (f) Comércio
Fontes respectivamente: Global Times (2012); Google Maps (2021);  UNICEF, b (2018); Google Maps

(2021); Investing.com (2016);  Google Maps (2021).

Serviços básicos do acampamento e acessos (Camp basic services and access):
Dentre a infraestrutura básica, se destaca o acesso a água e energia elétrica. No abrigo,
eram utilizados caminhões-pipa, entregando água a cada três dias. Os moradores recebem
35 litros por dia. O sistema de esgoto apresentava três soluções: armazenamento em fossas
ou tanques, o escoamento superficial mediante a construção de valas no solo e a ligação à
rede ou ao bloco WASH. Em 2018, propôs-se a construção da rede de água e de coleta de
águas residuais. Ainda, em 2020, há no acampamento três poços internos e uma estação de
tratamento de esgoto. Em termos de energia elétrica, em 2012, a rede elétrica foi
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estabelecida para o uso no acampamento, mas os próprios refugiados realizaram as
instalações nas unidades. Assim, em 2015 o sistema foi refeito, pois o antigo era perigoso.

Custo (Cust): 2,94 US$ por barraca, incluindo coleta do acampamento, avaliação da
barraca, materiais de reparo, remendos e reembalagem.

Estrutura dos abrigos individuais (Shelter structure): Em um primeiro momento,
eram distribuídas tendas às famílias pela UNHCR. No entanto, devido ao clima de deserto
do local, utilizou-se novas soluções de abrigos, substituindo as tendas. Adotou-se
construções com containers e em alvenaria. Percebe-se a presença de materiais como
tijolos cerâmicos, bloco de concreto, estruturas em concreto armado (pilares e vigas) e
chapas/placas de diversos materiais (madeira, metais e lonas). Os containers standard
20-foot (6 metros), apresentam painéis sanduíche isolados com poliuretano nas paredes e
nos telhados (figura 6).

(a) (b)
Figura 6 - (a) Tendas Acnur; (b) abrigos individuais. Fonte: Google Maps (2021); BBC News (2016).

Segurança (Security): A UNHCR estabeleceu uma rede de proteção comunitária que
pretende fortalecer os mecanismos de prevenção e resposta de incidentes, assim como
identificar preocupações da comunidade. A rede é composta por 90 voluntários, sendo 39
mulheres e 51 homens, que já orientaram 267 funcionários.

Adaptação cultural (Cultural adaptation): Os moradores realizaram diversas
adaptações nos abrigos. Por exemplo, infraestruturas como cozinhas e banheiros eram
comunitárias, no entanto, devido a questões de privacidade, alguns moradores, expandiram
seus abrigos para alojar estes serviços. Há também redes de encontros comunitários que
garantem uma comunicação entre a comunidade e a população refugiada, com o intuito de
garantir o envolvimento dos refugiados nas decisões, definição de necessidades e
prioridades, entre outros (figura 7).
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Figura 7 - Áreas estendidas e modificadas. Fonte: Alshawawreh (2017).

Meio ambiente e sustentabilidade (Environment and sustainability): Em termos de
impactos sobre o meio ambiente, realizou-se um projeto de reciclagem das barracas que
não estavam mais sendo utilizadas. Assim, à medida que os novos abrigos eram
implantados, os materiais das barracas eram separados em três categorias: as que poderiam
ser utilizadas, as que estavam danificadas e as que poderiam ser reparadas. Com o material
se realizaram alguns objetos de uso doméstico. Ainda, em termos de sustentabilidade, a
água que é tratada no acampamento é utilizada em fazendas locais para a agricultura
(figura 8).

Figura 8 - Estoque das tendas para reciclagem. Fonte:UN-HABITAT; IFRC (2014).

Publicações (Publications): o catálogo deverá apresentar o link para as publicações.
Essas publicações mostram as informações sobre o acampamento, e assim explicitam a
importância de conhecer esse acampamento.

● ALSHAWAWREH, Lara; SMITH Sean R.;Wood John B. Assessing the Sheltering
Response in the Middle East: Studying Syrian Camps in Jordan. International
Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business And Industrial
Engineering, v. 11, n. 8, p. 1751-1757, ago. 2017. Disponível em:
https://www.napier.ac.uk/~/media/worktribe/output-965481/assessing-the-shelterin
g-response-in-the-middle-east-studying-syrian-camps-in-jordan-1.pdf. Acesso em:
05 jan. 2021.

● SHELTER PROJECTS 2013-2014. Disponível em:
http://shelterprojects.org/shelterprojects2013-2014/SP13-14_A12-Jordan-2014.pd
Acesso em: 08 jan. 2021.

● OXFAN INTERNATIONAL. Zaatari Refugee Camp. c2021. Disponível em:
https://www.oxfam.org/en/life-zaatari-largest-syrian-refugee-camp-world. Acesso
em: 10 jan. 2021.
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● UNHCR. Refugees Situation: Impacts of electricity - Participatory impact
assessment of electricity access in Zaatari and Azraq camps in UNHCR
Jordan. Fev 2019. Disponível em:
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/67947. Acesso em: 15 jan 2021.

● UNHCR. Refugees Situation: Syria Regional Refugee Response. Fev 2020.
Operational Portal. Disponível em:
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/73845. Acesso: 08 jan. 2021.

● UNHCR Refugees Situation: Syria Regional Refugee Response. Fev 2021.
Operational Portal. Disponível em:
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/53. Acesso:  08 jan. 2021.

● UNICEF. Environment friendly and cost efficient water and sanitation
network in Za’atari Camp. Maio, 2018. a. Disponível em:
https://www.unicef.org/jordan/press-releases/environment-friendly-and-cost-efficie
nt-water-and-sanitation-network-zaatari-camp. Acesso: 18 jan 2021.

● UNICEF. Inclusive playground opens in Za'atari refugee camp. Dez 2018. b.
Disponível em:
https://www.unicef.org/jordan/stories/inclusive-playground-opens-zaatari-refugee-c
amp. Acesso em: 10 jan. 2021.

● UN-HABITAT; IFRC. Jordan – 2014 – Syria conflict, 2014. Disponível
em:http://shelterprojects.org/shelterprojects2013-2014/SP13-14_A12-Jordan-2014.
pdf. Acesso em: 03 jan.2021

4.4 Futura Plataforma Infrashelter e Portal Virtuhab

A Plataforma Online Infrashelter tem por objetivo a disponibilização das informações
obtidas dos acampamentos selecionados. É o resultado final de uma pesquisa que irá durar
em torno de três anos, montada com colaboração internacional. O compartilhamento de
dados se dará em base ao formato do catálogo desenvolvido. Portanto, nesta primeira etapa
não será desenvolvida, ainda assim, sugere-se como referências para a plataforma alguns
sites: http://shelterprojects.org; http://recoveryplatform.org; http://data2.unhcr.org; entre
outros. Já para a criação poderá se fazer uso de recursos de criação de sites como
Wordpress, Google Forms e Wix.

Inicialmente, os catálogos serão disponibilizados no portal Virtuhab
(https://portalvirtuhab.paginas.ufsc.br/). Neste, estarão disponíveis os catálogos em PDF,
ordenados em dois principais tópicos: desastres naturais (ciclones, terremotos, incêndios,
inundações, deslizamento de terra, furacões, tsunami, tufões, erupções vulcânicas) ou
conflitos. Escolhido o tópico, os próximos determinam a localização geográfica, sendo
assim, divididos em continentes com o subtópico de países. Dentro desses tópicos se
encontrará o link do PDF nomeado com nome do acampamento, o ano de ocorrência, e a
cidade (figura 9).
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Figura 9 - Estrutura de classificação dos acampamentos no Portal Virtuhab. Fonte: elaborado pelos
autores (2021).

5. Considerações finais

Este artigo retratou a proposta de um sistema de catalogação de acampamentos
planejados, baseado em indicadores pré-estabelecidos por diversos autores, em especial
Carbonari (2021). Ainda, elaborou-se uma relação dos acampamentos que serão
catalogados, utilizados para abrigar a população vítima de emergências e conflitos entre
2010 e 2021. Além disso, mostrou-se a maneira que serão disponibilizados, em um
princípio no Portal Virtuhab (https://portalvirtuhab.paginas.ufsc.br/) e posteriormente na
Plataforma Infrashelter. Dessa maneira, contribui-se para divulgar conhecimentos
relacionados ao assunto em questão, de uma forma prática e organizada que normalmente
encontram-se dispersos nas bases de dados. Ademais, demonstra-se as diversas
possibilidades de soluções de abrigos e acampamentos já adotados, levando em conta as
características de cada situação. Assim, tornam-se referências que podem ser consultadas
para elaboração de novos acampamentos.
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Resumo   

Nas  fases  iniciais  de  um  projeto  existe  o  maior  potencial  para  ajustes  de  desempenho  energético  de                  
edifícios.  O  objetivo  deste  trabalho  é  avaliar  o  potencial  de  melhoria  do  desempenho  energético  de                 
um  edifício  público  catarinense  com  projeto  padronizado  na  etapa  inicial  do  projeto.  O  método  de                 
pesquisa  avaliou  três  parâmetros  de  construção  (mudança  na  orientação  solar;  porcentagem  da  área               
de  abertura  por  fachada;  e  proteção  solar  horizontal  nas  janelas)  que  podem  ser  ajustados  no  projeto                  
arquitetônico  na  etapa  inicial.  A  massa  volumétrica  do  edifício  foi  projetada  no  Revit  (software                
Autodesk),  e  a  análise  de  energia  foi  executada  no  Insight.  Os  resultados  da  simulação  mostraram                 
uma  variação  de  44  pontos  percentuais  no  consumo  de  energia  por  metro  quadrado  por  ano  devido                  
aos  ajustes  construtivos  analisados.  Concluindo,  estudos  paramétricos  nos  estágios  iniciais  de  um              
projeto   podem   impactar   na   eficiência   energética   de   um   edifício   BIM.     
  

Palavras-chave :    simulação   energética;   fases   iniciais   de   projeto;   sustentabilidade.   
  

Abstrac t   

At  early  stages  of  a  project  there  is  the  greatest  potential  for  building  energy  performance                 
adjustments.  The  aim  of  this  paper  is  to  evaluate  the  potential  for  improving  the  energy                 
performance  of  a  public  building  of  Santa  Catarina  with  a  standardized  design  during  early  stage                 
projects.  The  research  method  evaluated  three  construction  parameters  (solar  orientation  facade;            
percentage  of  opening  area  per  facade;  and  brises  soleil  at  windows)  that  could  be  adjusted  at                  
architectural  design.  The  building  volumetric  mass  was  designed  at  Revit  (Autodesk  software),  and               
the  energy  analysis  was  run  at  Insight.  The  simulation  results  have  shown  a  variation  of  44                  
percentage  points  at  energy  consumption  per  square  meter  per  year  due  to  the  construction                
adjustments  analyzed.  As  a  conclusion,  parametric  studies  at  the  initial  stages  of  a  project  may                 
impact   on   energy   efficiency   in   the   BIM   building   process.     

  

Keywords:    energy   simulation;   project's   early   stages;   sustainability.     
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1. Introdução   

  

A  representação  gráfica  em  duas  dimensões  de  uma  edificação  está  atrelada  ao              
desenvolvimento  de  projetos  na  construção  civil,  pois  é  uma  forma  de  transcrever  um               
desenho  técnico  para  execução  ou  documentação.  Porém,  este  método  de  representação             
planificada  quando  utilizado  pelos  profissionais  para  elaborar  o  projeto  de  uma  obra,  torna               
o  projeto  passível  de  uma  maior  quantidade  de  erros,  que  vão  desde  incompatibilidade               
entre  projetos  até  uma  má  interpretação  e  leitura  do  mesmo.  A  Modelagem  da  Informação                
da  Construção  (BIM  -  Building  Information  Modeling)  possibilita  modelar  o  ciclo  de  vida               
de  uma  edificação,  além  de  possibilitar  um  processo  de  projeto  com  menos  possibilidade               
de  erros.  O  que  o  BIM  tem  de  melhor  é  ser  um  banco  de  dados  estruturado,  onde  os  objetos                     
paramétricos  contém  informações  pertinentes  aos  setores  da  Arquitetura,  Engenharia,           
Construção  e  Operação  -  AECO  (KENSEK,  2018).  Além  disso,  o  projeto  e  a  construção                
acabam  sendo  mais  integrados  e  resultando  numa  edificação  de  melhor  qualidade,  com              
menor   custo   e   prazo   reduzidos.    (EASTMAN   et   al.,   2014).     

O  processo  BIM  é  capaz  de  transformar  um  sistema  produtivo  de  2D  para  3D,  4D,  5D,                  
6D  e  7D,  dependendo  da  quantidade  de  informações  que  o  projetista  cadastre  no  modelo                
em  produção.  Os  vários  subconjuntos  de  BIM  são  comumente  rotulados  em  termos  de               
dimensões:  3D  (modelo  em  três  dimensões);  4D  (integração  do  tempo:  cronograma);  5D              
(custo);  6D,  7D  e  8D  podem  variar  entre  os  componente  do  ciclo  de  vida,  sustentabilidade,                 
gerenciamento  de  energia,  questões  de  segurança  (SMITH,  2014;  KENSEK,  2018).            
Recentemente  já  se  observa  um  BIM  ainda  mais  multidimensional,  com  citações  de  9D  e                
10D  que  se  misturam  entre  conceitos  de  automação  e  robótica,  construção  enxuta,              
inteligência   artificial   e   construção   industrializada.     

As  diversas  dimensões  BIM  não  precisam  ser  sequenciais,  e  desta  forma,  a              
simulação  termo  energética  não  necessariamente  precisa  acontecer  depois  da  estimativa  e             
do  cronograma  da  obra.  Um  processo  concomitante  de  desenvolvimento  de  projetos,             
orçamentos,  cronograma,  dentre  outros,  possui  maior  poder  de  mudança  quando  é             
realizado   estudos   na   fase   embrionária   de   projeto .   

 Está  sendo  desenvolvido  no  Campus  Florianópolis  do  Instituto  Federal  de  Santa              
Catarina  uma  pesquisa  em  BIM  utilizando  como  objeto  o  projeto  arquitetônico  do  CREAS               
-  Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social.  Este  é  um  projeto  do  governo                
do  estado  catarinense,  que  tem  um  projeto  padronizado,  possibilitando  que  sejam  feitas              
pequenas  alterações  e  adequações  internas  dentro  da  proposta  básica  do  CREAS.  Esta              
busca  por  economia  dos  recursos  públicos  com  a  utilização  de  projetos  padronizados,  pode               
resultar   num   gasto   de   consumo   de   energia   pelo   resto   da   vida   útil   da   edificação.     

O  objetivo  deste  artigo  é  avaliar  o  potencial  de  melhoria  de  desempenho  energético  de                
um   CREAS   na   etapa   inicial   de   um   processo   BIM.   
  

  
  
  

IX   ENSUS   –   Encontro   de   Sustentabilidade   em   Projeto   –    UFSC   –   Florianópolis   –   maio   de   2021   
  

  

  
  

  

  

  
  

  

471



  

    
2. Revisão   

  
A  utilização  das  edificações  é  um  dos  fatores  que  mais  contribui  na  emissão  de  CO 2  e                  

ao  mesmo  tempo,  é  nas  edificações  onde  se  encontra  a  alternativa  mais  econômica  para                
redução  destas  emissões.  (AGOPYAN  e  JOHN,  2011).  É  nas  etapas  iniciais  de  concepção               
de  um  projeto  sustentável,  onde  se  tem  o  maior  potencial  de  incorporar  estratégias               
arquitetônicas  que  tenham  o  menor  consumo  energético  e  melhor  desempenho,  com             
menores  custos  ao  projeto  (PEDRINI,  2003;  ASBEA,  2015),  indo  até  avaliações  prévias              
sobre  impactos  do  consumo  de  energia  nos  diferentes  estágios  do  ciclo  de  vida  da                
edificação   (LIBRELOTTO   et   al.,   2012).   

Uma  edificação  para  ser  dita  sustentável,  segundo  Yudelson  (2014),  considera  seus             
impactos  sobre  o  ambiente  e  a  saúde  humana,  e  os  diminui.  A  edificação  sustentável,                
quando  comparada  a  uma  edificação  dita  convencional,  consome  menos  quantidade  de             
energia  e  de  água,  preocupa-se  com  os  impactos  do  ciclo  de  vida  dos  materiais  usados,                 
impactos  no  terreno,  e  nos  efeitos  na  construção,  operação,  manutenção,  demolição,             
remoção   e   reciclagem   dos   materiais   e   sistemas   prediais.   

Tendo  por  base  fundamentar  as  decisões  antes  de  começar  o  primeiro  esboço,  o               
processo  de  projeto  integrado  de  edificações  é  uma  forma  sustentável  de  projetar,  pois               
todos  os  envolvidos  encaram  o  projeto  de  maneira  global,  em  vez  de  só  se  concentrarem  na                  
sua   parte   do   projeto   (KEELER   e   BURKE,   2010   p.17).   

Dentro  dos  conceitos  de  sustentabilidade  e  ênfase  na  etapa  de  concepção  de  projeto,               
aparece  a  Modelagem  da  Informação  da  Construção  (BIM  -  Building  Information             
Modeling).  Com  a  tecnologia  BIM  possibilita-se  ter  um  modelo  digital  virtual  de  uma               
edificação,  desde  a  fase  de  concepção  até  a  fase  de  demolição  e  destinação  dos  resíduos.                 
(EASTMAN  et  al.,  2014).  A  eficiência  da  prática  de  processo  de  projeto  integrado  apoia-se               
na  utilização  de  ferramentas  BIM.  (KOWALTOWSKI  et  al.,  2011).  BIM  na  prática  não  é  a                 
substituição  de  desenhos  em  duas  dimensões  para  modelos  digitais  de  três  dimensões  que               
possibilita  a  integração  de  todos  os  projetos.  Diferentemente  de  uma  maquete  física,  as               
maquetes  virtuais  podem  conter  informações  de  análise  estruturais,  custos,  energéticas,            
análise  de  ciclo  de  vida,  entre  outros.  (EASTMAN  et  al.,  2014).  Num  fluxo  de  trabalho                 
BIM  pode-se  criar  um  um  design  esquemático  nas  fases  iniciais  do  projeto  que  vai  sendo                 
aprimorado   ao   longo   do   processo   (KENSEK,   2018).   

É  na  etapa  inicial  de  um  fluxo  de  trabalho  de  projeto,  execução  e  operação  de  uma                  
edificação,  seja  um  processo  BIM  ou  não,  onde  se  tem  as  maiores  possibilidades  de                
alteração  na  edificação  com  menores  gastos.  A  curva  de  MacLeamy  ilustra  a  relação  entre                
o  custo  e  o  esforço  crescente  das  modificações  no  tempo  de  projeto,  execução  e  operação                 
de  uma  edificação.  O  que  se  observa  na  Figura  1  é  que,  independente  do  fluxo  de  trabalho,                   
quanto  mais  adiantada  a  fase  de  uma  edificação,  maiores  serão  os  custos  de  alterações  no                 
projeto.  Um  outro  detalhe  importante,  na  curva  de  processo  de  projeto  com  colaboração               
antecipada,  o  maior  esforço  nas  fases  iniciais  do  projeto  fica  abaixo  da  curva  referente  a                 
impactar  custo,  cronograma  e  funcionalidade  do  edifício.  Para  uma  equipe  que  trabalha              
com  processo  BIM,  pode-se  ficar  com  a  ideia  de  aumento  de  tempo  de  trabalho  na  fase                  
inicial,  entretanto,  as  vantagens  de  alterações  nas  etapas  iniciais  está  no  fato  de  se  ter  um                  
menor   esforço   no   decorrer   do   processo.     
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Figura   1:   Fases   de   desenvolvimento   de   projeto   com   a   relação   entre   o   custo   e   o   esforço   ao   longo   do   

tempo.   Fonte:   Santos   (2012).     

  

No  processo  BIM,  na  fase  de  desenvolvimento  de  projeto  os  esforços  podem  ser               
descritos  como:  atividades  de  concepção,  pesquisas,  desenvolvimento  de  sistemas,           
pesquisa  de  soluções  construtivas  e  de  engenharia.  Pois  antes  de  começar  a  construção,  é                
onde  se  tem  as  mais  significativas  oportunidades  de  reduções  de  custos  e  definições  de                
racionalizações  na  edificação.  Quando  do  início  das  obras,  a  maioria  das  especificações  e               
métodos  construtivos  a  serem  utilizados  já  estarão  definidos.  Desta  forma,  o  foco  dos               
esforços  deveria  ser  mais  na  parte  de  logística  e  da  gestão  de  suprimentos  e  materiais  para                  
obra.   (MARITAN,   2017) .   

Numa  revisão  de  literatura  recente,  os  autores  (CHONG;  LEE;  WANG,  2017)             
comentaram  que  existe  um  crescente  interesse  na  utilização  de  projetos  BIM  relacionados              
ao  consumo  energético  das  edificações.  Mas  ainda  é  preciso  melhorar  a  interoperabilidade              
entre   softwares   BIM   com   ferramentas   de   simulação   termo   energéticas.     

Este  problema  de  interoperabilidade  diz  mais  respeito  quando  um  projeto  já  está              
modelado  em  BIM,  e  as  simulações  são  feitas  num  outro  software  mais  preciso  de                
avaliação  termo  energética,  além  disso,  numa  etapa  que,  muitas  das  decisões  construtivas              
ficam  difíceis  de  serem  alteradas.  Segundo  Kensek  (2018),  dentre  as  diversas  “dimensões”              
BIM,  é  na  dimensão  6D  que  se  introduz  os  aspectos  referentes  às  instalações  e                
gerenciamento  de  energia.  Nesta  “dimensão”  BIM  de  análise  energética  das  instalações,  é              
onde  softwares  de  simulações  energéticas  podem  ser  usados  em  paralelo  para  assessorar              
nos  ajustes  dos  modelos  BIM.  Possibilitando  aferições  de  atendimento  às  normas,  ou              
certificações  de  edificações  sustentáveis.  Normalmente  estas  avaliações  precisam  ser  feitas            
por   equipes   que   tenham   conhecimento   e   domínio   destes   softwares   de   simulação.     

 Entretanto,  como  anteriormente  comentado,  as  avaliações  termo  energéticas  na  fase             
inicial  de  projeto,  resultam  numa  resposta  com  baixo  custo  e,  que  possibilitam  embasar               
tomadas  de  decisões  com  foco  no  conforto  dos  ocupantes,  na  eficiência  energética  e  na                
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sustentabilidade.  Durante  a  fase  de  concepção,  num  processo  de  projeto  arquitetônico             
tradicional,  observa-se  a  falta  de  integração  do  projeto  de  arquitetura  com  seus  projetos               
complementares  (KOWALTOWSKI  et  al.,  2011).  Desta  feita,  se  as  avaliações  termo             
energéticas,  num  processo  BIM,  só  forem  feitas  quando  da  elaboração  dos  projetos              
complementares,  e  o  projeto  arquitetônico  já  está  quase  pronto,  pode-se  dizer  que  se  tem                
fluxo  de  trabalho  muito  similar  ao  fluxo  de  projeto  arquitetônico  tradicional.  Pois  as               
sugestões   de   melhoria   na   proposta   arquitetônica   já   determinada,   serão   pontuais.    

Softwares  computacionais  que  permitem  a  construção  e  a  manipulação  de  modelos             
BIM  nas  suas  mais  diversas  etapas  de  desenvolvimento  de  projeto,  já  estão  possibilitando               
análises  energéticas  simplificadas  e  nas  fases  iniciais.  O  Revit  da  Autodesk             
( https://www.autodesk.com/products/revit/overview )  é  um  destes  softwares,  que  possibilita         
modelar  a  edificação,  e  ainda  fazer  análises  termo-energéticas  nas  etapas  iniciais  de  projeto               
através  do  aplicativo  denominado  Insight.  A  otimização  da  energia  no  Insight,  é  uma               
ferramenta  dimensionável  que  possibilita  melhorar  o  desempenho  de  energia  da  construção             
desde  a  fase  de  design  conceitual  até  o  projeto  para  a  operação  de  construções.  O  Insight                  
fornece  dados  de  diferentes  cenários  que  possibilitam  comparação  do  desempenho            
energético   de   uma   edificação   ( https://help.autodesk.com ).     

  

3. Procedimentos   Metodológicos   
  

A  proposta  deste  artigo  é  analisar  estratégias  de  eficiência  energética  nas  etapas  iniciais               
de  um  projeto  que  use  ferramentas  computacionais  que  se  adequem  à  metodologia  BIM.               
Primeiro  é  feita  uma  apresentação  esquemática  do  objeto  de  estudo,  e  as  adequações  feitas                
para  uma  simulação  termo-energética  simplificada.  Na  sequência  são  apresentados  os            
procedimentos   adotados   para   se   alcançar   o   objetivo   proposto   deste   artigo.     

    

3.1   Descrição   arquitetônica   de   um   CREAS   

  

O  objeto  deste  artigo  é  um  CREAS  (Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência               
Social),  que  possui  a  princípio  um  projeto  arquitetônico  pré-definido,  mas  com             
possibilidade  de  adequações  em  função  do  local  a  ser  construído  no  estado  de  Santa                
Catarina.  A  Figura  2  apresenta  a  planta  baixa  esquemática  de  um  Projeto  CREAS,  que                
possui  salas  de  atendimento  individual,  uma  recepção,  sala  administrativa  e  ambientes  de              
apoio.  Estas  salas  aparecem  agrupadas  por  diferentes  cores  em  função  dos  usos  e  ou                
ocupação  (Figura  2).  Podem  ocorrer  pequenas  alterações  em  função  do  terreno  (orientação              
solar)  e  das  necessidades  do  município,  entretanto,  alguns  aspectos  da  configuração  que              
não  se  alteram:  um  único  pavimento;  salas  de  atendimento  individual;  e  uma  área  entre                
180m²   e   200m².     
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Figura   2:   Projeto   Arquitetônico   padronizado   de   um   CREAS.   Fonte:   desenho   elaborado   pelos   autores   a   
partir   de   dados   do   projeto   arquitetônico   fornecidos   pela   Secretaria   de   Estado   da   Assistência   Social,   

Trabalho   e   Habitação   de   Santa   Catarina.   

  

Observa-se  na  Figura  2  que  existe  a  sugestão  no  projeto  do  CREAS,  de  colocar  os                 
ambientes  de  maior  permanência  alinhados  em  uma  mesma  fachada,  e  os  ambientes  de               
apoio   e   auditório   na   fachada   oposta.     

Visto  que  o  governo  estadual  possibilita  que  se  façam  alterações/adequações  do  projeto              
do  CREAS  para  implantação  nos  diversos  municípios  catarinenses,  foi  feita  uma             
simplificação  para  a  simulação  termo-energética,  como  pode  ser  observado  na  Figura  3.  As               
simulações  vão  ser  avaliadas  com  relação  a  comentários  destas  quatro  orientações  (norte,              
sul,   leste   e   oeste).     

  

Figura   3:   Modelo   de   massas    por   zonas   do   projeto   CREAS   para   simulação   energética.   Fonte:   desenho   
elaborado   pelos   autores   a   partir   de   dados   do   projeto   arquitetônico   fornecidos   pela   Secretaria    de   

Estado   da   Assistência   Social,   Trabalho   e   Habitação.   
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O  sistema  construtivo  que  aparece  indicado  no  projeto  arquitetônico  do  CREAS:             
paredes  de  blocos  cerâmicos  rebocados  dois  dois  lados;  e  cobertura  de  laje  de  concreto  de                 
12   cm   com   telhas   de   fibrocimento.     

  
3.2   Procedimentos   e   configurações   das   simulações   termo   energéticas     

  

Para  atingir  o  objetivo  de,  já  ter  nas  etapas  iniciais  diretrizes  construtivas  para  o                
projetista  embasar  suas  tomadas  de  decisões  com  foco  na  eficiência  energética  de  um               
projeto  CREAS,  foi  utilizado  o  modelo  de  massa  do  projeto  (Figura  3)  criado  a  partir  do                  
projeto  (Figura  2).  A  partir  deste  modelo  de  massa,  os  elementos  de  fechamento  de  massa                 
foram   configurados   segundo   a   proposta   arquitetônica   básica,   demonstrados   na   Tabela   1.     

  

Tabela   1:Descrição   das   propriedades   e   configurações   utilizadas   para   a   simulação.   Fonte:   elaborado   
pelos   autores   a   partir   de   dados   retirados   do   Revit   Autodesk.   

    

As  análises  de  energia  foram  feitas  no  software  Revit  versão  2020  da  Autodesk.               
Primeiro  foi  especificado  a  localização  geográfica  de  Florianópolis,  após  foi  criado  o              
modelo  de  energia  no  Revit,  este  foi  enviado  para  o  serviço  de  nuvem  da  Autodesk,  onde  a                   
análise   é   feita   através   do   aplicativo   Insight.     

O  enfoque  deste  artigo  é  a  fase  inicial  do  projeto,  onde  ainda  podem  ser  feitas                 
alterações  na  proposta  arquitetônica,  e  não  somente  ajustes  na  eficiência  energética  das              
instalações.  Por  isso,  neste  artigo  não  vai  ser  avaliada  a  influência  no  potencial  de                
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Dados   da   ocupação   12   horas   de   uso   diária   pelos   5   dias   da   semana   

Sistema   de   Ar   condicionado   Ventilação   natural   e   ar   condicionado   compacto   

Paredes   externas     Reboco   em   parede   única   de   tijolo   (U=1.9487   W/(m²·K))     

Pisos   Azulejo   ou   vinil   (U=2.9582   W/(m²·K))   

Lajes   Sólido   sem   isolamento   (U=0.7059   W/(m²·K))   

Janelas   externas   Vidro   6mm    (U=3.6898   W/(m²·K),   SHGC=0.86)   

Telhado   +   Forro   Telhado   +   laje   (U=1,77   W/(m²·K))   

Porcentagem   de   área   de   janelas   por   área   de   
fachada   

25%   

Fator   de   Sombreamento   das   janelas   externas   10%   
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eficiência  energética  com:  a  troca  por  equipamentos  mais  eficientes;  sistemas  de  controle              
de  iluminação  artificial;  alteração  do  tipo  de  vidro  da  janela;  mudanças  nos  horários  de                
operação  da  edificação;  entre  outros  aspectos  de  ajustes  que  podem  ser  avaliados  nas  fases                
de  projeto  de  maior  detalhamento  da  edificação.  Como  o  enfoque  deste  artigo  é  mais  a                 
parte  de  concepção,  a  avaliação  do  potencial  de  eficiência  energética  vai  avaliar  o  quanto                
aumenta  ou  diminui  o  consumo  energético  em  função:  da  mudança  da  orientação  solar               
(0°→N/S;  45°→NE/SO;  90°→E/O);  porcentagem  de  área  de  abertura  por  fachada  (95%;             
80%;  65%;  50%;  40%  30%;  25%;  15%  0%);  proteção  solar  horizontal  nas  janelas  em                
função  da  altura  da  janela  (⅙;  ¼;  ⅓;  ½;  ⅔  da  altura  da  janela).  A  métrica  utilizada  para                    
comparação  dos  dados  resultantes  do  Insight  é  o  consumo  de  energia  por  área  de  edificação                 
por   ano,   ou   seja   na   unidade   de   kWh/m²/ano.   

  
4. Análise   dos   dados   

  

A  primeira  análise  apresentada  é  com  relação  à  rotação  da  maior  fachada  da  edificação                
com  relação  ao  Norte.  A  Figura  4  apresenta  os  ganhos  de  energia  a  mais  por  rotacionar  a                   
edificação.  Vale  lembrar  que  este  valor  de  consumo  de  energia  a  mais  precisa  ser                
multiplicado  pela  área  da  edificação,  e  refere-se  ao  ganho  no  consumo  anual  de  energia  da                 
edificação   CREAS.   

  

Figura   4:   Ganho   de   energia   por   área   de   piso   em   função   da   rotação   de   um   projeto    CREAS   para   a   
cidade   de   Florianópolis.   Fonte:   elaborado   pelos   autores.   

  

Pelo  resultado  da  Figura  4,  fica  evidente  que  deve-se  evitar  simplesmente  rotacionar  a               
edificação  para  ajustar  a  mesma  a  um  terreno  que  não  possibilite  orientar  o  CREAS  com                 
sua  maior  fachada  a  Norte  e  Sul.  Mas  se  for  necessário  fazer  uma  rotação  com  relação  ao                   
Norte,  o  ideal  seria  deixar  a  edificação  com  sua  maior  fachada  orientada  a  Nordeste  e                 
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Sudeste,  em  detrimento  das  maiores  fachadas  a  Noroeste  e  Sudeste.  Orientar  as  maiores               
fachadas  de  um  CREAS  a  Leste  e  Oeste  na  cidade  de  Florianópolis,  vai  resultar  num  maior                  
consumo   de   energia   por   metro   quadrado   da   edificação   pelo   resto   da   vida   útil   da   edificação.   

A  Figura  5  apresenta  o  quanto  a  área  de  abertura  por  fachada  implica  no  consumo                 
energético   da   edificação.     

     

Figura  5:  Ganho  de  energia  por  área  de  piso  em  função  da  variação  de  área  de  abertura  por                    
fachada   de   um    CREAS   para   a   cidade   de   Florianópolis.   Fonte:   elaborado   pelos   autores.   

  

Observando  a  Figura  5,  verifica-se  que  de  15%  a  30%  de  área  de  janela  por  fachada  é  o                    
limite  para  evitar  aumento  no  consumo  energético.  As  fachadas  sul  e  norte  são  as  maiores                 
fachadas.  Mas  devido  a  latitude  de  Florianópolis,  a  fachada  norte,  impacta  mais  no               
consumo  energético  da  edificação  quanto  maior  a  área  envidraçada.  A  fachada  oeste,              
apesar  de  ter  menor  área  de  fachada,  impacta  mais  no  consumo  energético  da  edificação  do                 
que  a  fachada  sul.  Isto  devido  à  incidência  de  sol  perpendicular  na  fachada  oeste,                
coincidindo  com  o  horário  de  uso  da  edificação  e  com  as  temperaturas  do  ar  mais  elevadas                  
do   período   vespertino.     

Na  Figura  6  observa-se  o  resultado  da  simulação  para  estudos  de  sombreamento              
horizontal   das   aberturas   por   orientação   solar.     
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Figura   6:   Ganho   de   energia   por   área   de   piso   em   função   do   aumento   da   proteção   solar   nas   aberturas   
por   fachada   de   um    CREAS   para   a   cidade   de   Florianópolis.   Fonte:   elaborado   pelos   autores.   

  

Pelos  resultados  obtidos  e  apresentados  na  Figura  6,  observa-se  o  potencial  de  redução               
do  consumo  energético  da  edificação  com  a  adoção  de  proteções  solares  horizontais  nas               
aberturas  da  fachada  norte.  E  o  consumo  de  energia  da  edificação  diminui  quanto  maior  a                 
dimensão  da  proteção  solar  da  fachada  norte.  Nas  outras  fachadas,  esta  redução  ocorre,               
mas   com   uma   menor   potencial.     

Na  simulação  da  proposta  inicial,  obteve-se  um  valor  de  consumo  de  energia  médio  de                
163  kWh/m²/ano.  Com  as  escolhas  não  apropriadas  nas  etapas  iniciais  de  projeto,  este               
valor  chegou  a  208  kWh/m²/ano  na  simulação,  ou  seja  um  aumento  de  28%  no  consumo  de                  
energia  anual.  Entretanto,  com  alterações  nas  propostas  iniciais  focando  na  eficiência             
energética,  poderia  se  obter  com  os  três  aspectos  analisados  (orientação  solar,  porcentagem              
de  área  de  abertura  por  fachada  e  proteção  solar  das  aberturas)  um  consumo  médio  anual                 
em  torno  de  137  kWh/m²/ano.  Este  valor  de  consumo  de  energia  simulado  demonstra  uma                
redução  de  até  16%  no  consumo  de  energia  anual  por  metro  quadrado  com  relação  ao                 
modelo   inicial   (Tabela   1).   

  

5. Considerações   finais   
  

A  proposta  deste  artigo  está  em  auxiliar  na  tomada  de  decisões  quanto  às  estratégias  de                 
eficiência  energética  mais  indicadas  nas  etapas  iniciais  de  projeto.  Uma  edificação  que  não               
tem  orientação  solar  adequada  ao  local,  ou  proposta  de  aberturas  excessivas  por  orientação               
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de  fachada,  podem  resultar  em  consumo  energético  excessivo  no  resto  da  vida  útil  da                
edificação.     

Este  artigo  buscou  avaliar  nas  etapas  iniciais  de  um  processo  BIM  diretrizes              
construtivas  e  de  orientação  solar  que  possibilitem  ao  projetista  tomar  decisões  embasadas              
de  eficiência  energética  para  uma  edificação  CREAS.  Esta  avaliação  foi  feita  com  dados               
retirados  de  simulação  feita  no  Insight  após  a  modelagem  por  massas  conceituais  no  Revit                
para  o  clima  da  cidade  de  Florianópolis.  A  proposta  base  do  CREAS  tinha:  maior  fachada                 
da  edificação  na  orientação  norte,  25%  de  área  de  abertura  por  fachada,  e  sombreamento                
horizontal  de  1/10  da  altura  da  janela.  Foram  avaliados  três  aspectos  que  impactam  no                
consumo  de  energia  da  edificação:  alteração  na  orientação  solar;  porcentagem  de  área  de               
abertura   por   fachada;   e   proteção   solar   horizontal   nas   janelas.     

Os  resultados  demonstraram  que  a  proposta  inicial  de  um  CREAS,  mais  do  que  valores                
absolutos  de  consumo  de  energia  anuais  por  metro  quadrado,  pode-se  ter  uma  redução  em                
torno  de  16%,  ou  um  aumento  de  28%  no  consumo  de  energia  anual.  Desta  forma,  os                  
resultados  aqui  apresentados  podem  ser  usados  na  definição  de  escolha  de  um  terreno,               
onde  deve-se  priorizar  que  a  edificação  tenha  orientação  solar  das  maiores  fachadas  a               
Norte  e  Sul.  Mas  se  forem  necessários  ajustes  na  orientação  solar,  o  ideal  seria  orientar  a                  
edificação  com  as  maiores  fachadas  a  Nordeste  e  Sudoeste,  e  evitar  colocar  as  maiores                
fachadas  e  leste  e  oeste.  Além  disso,  o  ideal  seria  partir  de  uma  porcentagem  de  área  de                   
aberturas  por  fachada  inferior  a  30%  independente  da  orientação  solar.  E  com  relação  ao                
sombreamento  das  aberturas,  sugere-se  estudar  formas  de  proteções  solares  horizontais            
para   a   fachada   norte.   

Através  das  análises  apresentadas  neste  artigo,  verifica-se  a  importância  de  estudos             
paramétricos  de  sistemas  construtivos  nas  etapas  iniciais  de  um  projeto,  e  que  estes  podem                
ser   feitos   num   processo   de   projeto   BIM.   
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Resumo 

Os códigos de obras têm uma grande influência no tocante à mínima qualidade das 

edificações, mas os índices de conceitos bioclimáticos e térmicos exigidos, em sua maior 

parte, não são pertinentes às circunstâncias do ambiente. Com isso, surge a necessidade de 

se adaptar de acordo com as estratégias bioclimáticas do local a ser estudado, para se obter 

padrões de conforto térmico nos ambientes de uma edificação. Este trabalho tem por 

finalidade a descrição de um projeto arquitetônico de uma residência no município de 

Capelinha/MG, levando em consideração fatores ecologicamente corretos, como a 

adequação ao clima local em estratégias bioclimáticas. As estratégias foram elaboradas com 

base no estudo do clima local e da incidência solar. Como resultado, o projeto contemplou 

metodologias que atendem as principais causas de desconforto térmico provocado pelas 

condições atmosféricas da cidade. 

Palavras-chave: Conforto térmico; Arquitetura bioclimática; Capelinha 

 

Abstract 

The building codes have a great influence on the minimum quality of buildings, but the indexes of 

bioclimatic and thermal concepts required, for the most part, are not relevant to the circumstances 

of the environment. With this, the need arises to adapt according to the bioclimatic strategies of the 
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place to be studied, in order to obtain thermal comfort standards in the environments of a building. 

This work aims to describe an architectural project for a residence in the municipality of 

Capelinha/MG, taking into account ecologically correct factors, such as adaptation to the local 

climate in bioclimatic strategies. The strategies were developed based on the study of the local 

climate and solar incidence. As a result, the project included methodologies that address the main 

causes of thermal discomfort caused by the city's atmospheric conditions. 

 

Keywords: Thermal comfort; Bioclimatic architecture; Capelinha 

 

1. Introdução 

 

No cenário atual é possível observar que o conforto ambiental nas edificações vem sendo 

discutido cada vez mais por todos que estudam o ambiente. O homem pode desenvolver suas 

atividades sem que seu organismo seja exposto a fadiga ou estresse por condições térmicas, 

tendo assim uma melhor qualidade de vida. 

No que tange a elaboração e construção de espaços internos e externos, é necessário 

analisar os parâmetros térmicos na edificação, uma vez que o meio em que ela será inserida 

poderá interferir nas condições de conforto dos usuários, assim como as características dos 

materiais construtivos empregados na obra e seus desempenhos térmicos de acordo com a 

NBR 15220-3:2005. 

É indiscutível que as pessoas passam grande parte de suas vidas em suas casas, o que 

intensificou nos últimos meses frente ao desafio do ensino remoto e home office, imposto 

pela pandemia do coronavírus SARS-CoV-2. Esse costume, fortemente enraizado na 

sociedade, influencia o estabelecimento de padrões de conforto e eficiência energética dos 

edifícios. 

De acordo com Kowaltowski et al. (2001), o conforto ambiental é definido como sendo 

a relação entre o ambiente físico, e as características arquitetônicas da construção. Para que 

uma edificação tenha conforto ambiental, é necessário, durante a fase de projeto e 

implantação observar as condições naturais do terreno e do ambiente, para que as mesmas 

possam ser aproveitadas de forma a beneficiar o projeto, com iluminação, ventilação e 

insolação adequadas.  

Considerando as variadas condições climáticas existentes no mundo provenientes da 

posição geográfica e incidência solar, através de determinações gráficas faz-se a análise da 

insolação para determinado local de modo a avaliar os horários de insolação para as fachadas 

de uma edificação em latitudes específicas, bem como padrões da arquitetura bioclimática. 

Segundo Fernandes (2009), na arquitetura bioclimática é o edifício que determina o 

conforto do ser humano, pois estabelece uma relação com o clima de forma a proporcionar 

as melhores condições internas que ofereçam satisfação ao usuário, tanto nos aspectos 

higrotérmicos, quanto visuais, acústicos, emocionais e culturais.  

Portanto, o presente estudo tem por finalidade a apresentação de uma proposta de uma 

planta residencial no município de Capelinha, Minas Gerais (MG), levando em consideração 

fatores que se adequem ao clima local em instrumentos bioclimáticos. Por fins mais 

específicos a este trabalho, a elaboração da planta baixa da edificação, partindo da 
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caracterização do clima local e da incidência solar, em consonância com as estratégias 

bioclimáticas. 

 

2. Revisão teórica 

 

2.1 Arquitetura Bioclimática 

 

De acordo com Consoli e Cantu (2017) a construção civil é um setor da economia que 

mais consome energia e recursos naturais mundialmente. Uma edificação muda 

significativamente o ecossistema do local onde está inserida, uma vez que esta gera um 

grande volume de resíduos durante a fase de implantação. Além disso, durante sua ocupação 

e operação consome uma grande quantidade de recursos, tais como água e energia elétrica. 

Diante do impacto causado pelas edificações e com o crescimento da cidade nas últimas 

décadas surgiram estudos de novas técnicas construtivas e o uso de recursos renováveis. 

A arquitetura bioclimática trata-se de uma técnica construtiva utilizada por profissionais 

da construção civil, onde visa-se incorporar conceitos de sustentabilidade e eficiência 

energética no projeto. Tais técnicas consistem basicamente em adaptar as edificações para 

as condições climáticas do ambiente onde está inserida, através dos estudos climáticos e 

geográficos e emprego de elementos construtivos que reduzam o consumo energético 

durante o uso da edificação (CONSOLI e CANTU, 2017). 

Um exemplo de estratégia da arquitetura bioclimática é a ventilação e as aberturas. A 

ventilação pode ser explorada através da orientação solar e das aberturas que auxiliam no 

aproveitamento da brisa de verão, promovendo a circulação do ar entre diferentes ambientes 

(LAMBERTS et al. 2014). 

 

2.2 Conforto Térmico 

 

Lamberts et al. (2005), define conforto térmico como o estado mental que expressa a 

satisfação do homem com o ambiente térmico que o circunda. Quando há desequilíbrio 

térmico, ou seja, diferença entre o calor corporal e o ambiente, ocorre o desconforto térmico 

percebido pela sensação de calor ou frio. 

Os estudos em conforto térmico visam principalmente analisar e estabelecer as condições 

necessárias para a avaliação e concepção de um ambiente térmico adequado às atividades e 

ocupação humanas, bem como estabelecer métodos e princípios para uma detalhada análise 

térmica de um ambiente (LAMBERTS e DUTRA, 2016). 

Para se obter condições de conforto térmico deve-se elaborar o projeto para que a 

edificação tenha orientação adequada em relação às incidências solares e ventilação, pés-

direitos confortáveis para que se obtenha uma corrente de ventilação no interior, aberturas 

exteriores grandes, ventilação cruzada, materiais construtivos que desempenham papel 

isolante e sombreamento natural através da vegetação (BLOWER e AZEVEDO, 2008). 
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3. Procedimentos metodológicos 

 

3.1 Análise do terreno 

O município de Capelinha localiza-se na região nordeste do estado de Minas Gerais, na 

mesorregião do Jequitinhonha, como mostra a Figura 1, a cerca de 430 km da capital mineira. 

Possui uma área territorial de 965,292 km² e encontra-se na latitude 17° 41 '29'' sul, longitude 

42° 30' 58'' oeste e 840 metros de altitude. 

 

Figura 1: Localização de Capelinha. Fonte: Google Maps, 2021 (Adaptado). 

 

O terreno escolhido para realização do projeto encontra-se no bairro Jardim Aeroporto, 

como apresentado na Figura 2, localizado na área noroeste da cidade. O bairro é residencial 

com predominância de residências unifamiliares. Por conhecer o proprietário, foi possível 

ter acesso à planta de locação com as respectivas medidas e a permissão de adentrar no 

terreno escolhido para eventuais inspeções. 

 

Figura 2: Localização do bairro Jardim Aeroporto em Capelinha. Fonte: Google Maps, 2021 

(Adaptado). 

O terreno possui uma área total de 260 m² e perímetro igual a 71,1 m. Segundo a Lei 

Complementar nº 1746-A (2012), que dispõe sobre normas e condições para o uso e 

ocupação do solo urbano, da cidade de Capelinha, o Bairro Jardim Aeroporto, está inserido 
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na Zona Especial de Interesse Social 3 – ZEIS 3, está sujeito aos índices urbanísticos 

resumidos na Tabela 1.  

Área mínima do lote 200,0 m² 

Coeficiente de aproveitamento 1,0 

Taxa de ocupação máxima 70% 

Taxa de permeabilidade mínima 30% 

Altura máxima 8,0 m 

Afastamentos mínimos frontal, fundo (com 

abertura de vão) e lateral (com abertura de 

vão) 

2,0; 2,0;1,5 m 

Tabela 1: Índices urbanísticos de Capelinha. Fonte: Prefeitura de Capelinha Lei Complementar nº 

1.746-A, 2012. 

 

3.2 Análise do clima local e da incidência solar  

 

De acordo com Lamberts, Dutra e Pereira (2014), Capelinha é um município localizado 

em uma região de clima tropical de altitude no qual as temperaturas médias se situam na 

faixa de 18°C a 22°C.  As chuvas são mais intensas no verão e durante o inverno pode gear, 

devido as massas frias que se originam da massa polar atlântica. 

É possível estudar a trajetória solar e a incidência de radiação nas fachadas de uma 

edificação em qualquer época do ano de acordo com a posição geográfica das mesmas, 

através da carta solar que pode ser confeccionada através do software Analysis SOL-AR 

(Figura 3). Através de tal carta é possível obter informações como o ângulo azimutal, altura 

solar e como tal, calcular o tempo de incidência solar das fachadas e a projeção da sombra 

do edifício. 

 

Figura 3: Carta solar da cidade de Capelinha. Fonte: Analysis SOL-AR 6.2, 2021.  
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3.3 Análise das estratégias bioclimáticas 

 

Segundo a NBR 15220 (2005) Desempenho Térmico de Edificações Parte 3: Zoneamento 

Bioclimático Brasileiro e Diretrizes Construtivas para Habitações Unifamiliares de Interesse 

Social, que estabelece recomendações e diretrizes construtivas para adequação climática de 

habitações unifamiliares de interesse social, com até três pavimentos, a cidade de Capelinha 

está localizado na Zona Bioclimática 5, como evidenciado na figura abaixo. 

 

Figura 4: (a) Zoneamento bioclimático brasileiro (b) Zona Bioclimática 5. Fonte: ABNT NBR 15220-3, 

2005. 

De acordo com a NBR 15220 (2005) as diretrizes construtivas relativas a aberturas, 

paredes e coberturas para as cidades localizadas na zona bioclimática 5 são as seguintes: 

aberturas para ventilação devem ser médias e possuir sombreamento, nas vedações externas 

paredes leves refletoras e cobertura leve isolada. Quanto às estratégias de condicionamento 

térmico passivo, a norma recomenda a ventilação cruzada para o verão e vedações internas 

pesadas (inércia térmica) para o inverno.      

 

4. Resultados 

 

4.1 O projeto 

 

Tendo em vista a importância do programa de necessidade antes do desenvolvimento do 

projeto arquitetônico, realizou-se um levantamento de informações para identificar as 

características físicas, psicológicas e culturais dos usuários, bem como suas atividades atuais 

e futuras, que serão desempenhadas no espaço a ser projetado. Com base no programa de 

necessidades, o projeto da edificação conta com dois pavimentos, área construída de 204,07 

m² e área útil de 164,48 m², possuindo 11 cômodos na residência, sendo: dois (2) quartos, 

uma (1) suíte, dois (2) banheiros, um (1) corredor, uma (1) sala de TV, uma (1) sala de estar, 
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uma (1) sala de jantar, um (1) lavabo e uma (1) cozinha. Nas Figura 5 e 6 são apresentadas 

as plantas baixas da edificação, apresentando a disposição e as dimensões dos cômodos.  

 

 

Figura 5: Planta baixa da residência com as dimensões em metros (a) primeiro pavimento (b) segundo 

pavimento. Fonte: elaborado pelos autores. 

                                        

Figura 6: Planta baixa humanizada (a) primeiro pavimento (b) segundo pavimento. Fonte: 

elaborado pelos autores. 
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4.2 Estratégias bioclimáticas adotadas 

 

Para elaboração do projeto arquitetônico em que se obtivesse o melhor desempenho 

térmico para a edificação, foram analisadas as posições geográficas das fachadas no terreno 

disponível a fim de conhecer a incidência solar em cada uma delas. Após isso, foi possível 

posicionar cada cômodo da residência e projetar as suas devidas aberturas e selecionar 

materiais construtivos que viessem a contribuir com o aumento da eficiência e conforto 

térmico. 

Através do estudo da carta solar, elaborou-se a Tabela 2, com os horários de incidência 

solar (horas de Sol) que a edificação receberá, em cada fachada, de acordo com o período do 

ano. 

Fachada Norte  Sul  Leste  Oeste 

Equinócios 06h00min às 

18h00min  

Não há 

incidência solar 

06h00min as 

12h00min 

12h00min as 

18h00min 

Solstício de 

Inverno  

06h30min às 

17h30min 

Não há 

incidência solar 

06h30min às 

12h00min 

12h00min as 

17h30min 

Solstício de 

Verão  

Não há 

incidência solar 

05h30min às 

18h30min 

05h30min às 

12h00min 

12h00min as 

18h30min 

Tabela 2: Horários de incidência solar em Capelinha em cada período do ano. Fonte: elaborado pelos 

autores.  

Pela análise da tabela é possível afirmar que a fachada norte recebe incidência solar 

durante todo o dia nos equinócios e no solstício de inverno, entretanto, no solstício de verão 

não recebe insolação. A fachada sul recebe insolação apenas no solstício de verão. A fachada 

leste recebe insolação em todos os períodos do ano, exclusivamente pela manhã. A fachada 

oeste recebe insolação de forma única durante a tarde em todos os períodos do ano. 

O projeto da edificação foi feito de forma que a maioria dos quartos fossem dispostos nas 

fachadas mais protegidas do Sol, fachadas leste e norte, com exceção do quarto 1, que foi 

disposto na fachada oeste e norte. As áreas molhadas, como cozinha, banheiro, lavabo e área 

de serviço foram dispostos na fachada oeste, pois esta recebe a maior parte da incidência 

solar.  

Na fachada norte estão localizados, no primeiro pavimento, o escritório e a cozinha, no 

segundo pavimento o quarto 2 e o banheiro social. Na fachada sul, estão alocados, no 

primeiro pavimento a sala de estar e no segundo pavimento, suíte e sala de TV. Na fachada 

leste estão, sala de estar, sala de jantar, lavabo 2 e escritório no primeiro pavimento e suíte, 

closet, banheiro da suíte e quarto 2 no segundo pavimento. Na fachada oeste estão sala de 

estar, lavabo 1, cozinha e área de serviço, no primeiro pavimento e no segundo pavimento, 

sala de TV, quarto 3 e banheiro social.  

De acordo com as estratégias bioclimáticas, pode-se definir alguns materiais para compor 

uma edificação. De posse da incidência solar nas fachadas, do material para confecção das 
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alvenarias e baseado na avaliação do conforto térmico, priorizou-se as alvenarias compostas 

por blocos cerâmicos de seis furos quadrados na dimensão de 09x14x19cm, assentados na 

menor dimensão com argamassa de 1 cm de espessura, revestidos com argamassa interna e 

externa, totalizando uma espessura de 14 cm. Alinhados com a NBR 15220-3:2005 para a 

verificação das características térmicas do bloco supracitado, é necessário conhecer o 

indicador de desempenho térmico das edificações. As alvenarias apresentam uma 

transmitância térmica igual a 2,48 W/m²K, atraso térmico de 3,3 horas e uma capacidade 

térmica de 159 kJ/m²K. 

Foram projetados plantios de árvores próximas à edificação, uma vez que os beirais são 

insuficientes para proteção em determinados períodos do ano. Além de sombrear o edifício 

sem bloquear a luz natural, o plantio de árvores permite a incidência ideal do Sol no inverno, 

quando há a queda das folhas, como é o caso de árvores caducas.  

O emprego de beirais contribui com o sombreamento da edificação juntamente com as 

árvores, sendo assim foi empregada tal técnica. Quanto à pintura e acabamento, optou-se 

pelo emprego de tintas em tons claros, uma vez que essas cores têm menor absorção de calor 

e podem contribuir com o conforto térmico durante o verão, deixando os ambientes internos 

mais frescos.   

Para uma melhor circulação de ar e iluminação natural em ambientes sociais da 

edificação, adotou-se pé-direito duplo que possibilita as condições citadas e uma arquitetura 

sofisticada além de médias aberturas, possibilitando uma melhor ventilação no interior da 

edificação. 

 

4.3 Análise das aberturas 

 

Para o cálculo das aberturas da edificação, analisou-se os critérios definidos pelo Código 

de Obras Municipal (2012) e pela NBR 15220-3 (2005). Atendendo aos requisitos do Código 

de Obras de Capelinha, aplicou-se a relação entre a área do piso e área da abertura de ⅙ para 

ambientes de permanência prolongada e ⅛ para ambientes de permanência transitória. 

Atendendo os requisitos da NBR 15220-3 (2005) que recomenda a utilização de 15 a 25% 

da área do ambiente, adotou-se 15% da área do piso nos ambientes de permanência 

transitória e 20% nos ambientes de permanência prolongada.  

Os cálculos para as áreas das aberturas de cada cômodo da edificação, assim como as 

áreas adotadas obedecem aos critérios definidos pelo Código de Obras Municipal (2012) e 

pela NBR 15220-3 (2005) estão dispostos na Tabela 3. 
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Área das Aberturas (m²) Adotado 

Permanência Ambiente 
Área 

(m²) 

Código 

de 

Obras 

NBR 

15220

/ 

2005 

Quant. 
Largura 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m²) 

Prolongada 

Sala de 

TV 
13,62 2,27 2,72 1 2,50 1,10 2,75 

Sala de 

estar 
36,44 6,07 7,29 3 0,35 3,40 5,57 

Sala de 

estar 
36,44 6,07 7,29 2 1,0 4,35 4,35 

Sala de 

Jantar 
16,84 2,81 3,37 1 2,20 1,55 3,41 

Cozinha 17,68 2,95 3,54 1 2,30 1,55 3,57 

Suíte 12,82 2,14 2,56 1 2,35 1,10 2,59 

Quarto 1 10,82 1,80 2,16 1 2,00 1,10 2,20 

Quarto 2 10,25 1,70 2,05 1 1,90 1,10 2,09 

Transitória 

Área de 

serviço 
6,30 0,79 0,95 1 2,00 0,50 1,00 

Banheiro 

suíte 
3,06 0,38 0,61 1 1,05 0,60 0,63 

Closet 4,24 - 0,85 0 - - - 

Banheiro 

Social 
5,69 0,71 0,85 1 1,30 0,65 0,85 

Corredor 5,65 - 1,13 2 0,30 2,00 1,20 

Lavabo 2,22 0,22 0,33 1 0,85 0,40 0,34 

 Total 182,07 27,91 35,70     

Tabela 3: Área mínima e adotadas para as aberturas dos ambientes.  

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Nos ambientes de permanência prolongada se encontram a sala de TV, sala de estar, sala 

de jantar, cozinha, suíte, quarto 1 e quarto 2. Na sala de TV, cozinha, quartos 1 e 2 e suíte 

utilizou-se janelas de vidro em 4 folhas, na sala de jantar foi implementado uma grande 

janela de vidro em 4 folhas e uma porta de vidro em ampla dimensão, ambos de correr e na 

sala de estar foi adotado 3 janelas do tipo pivotante e uma alta janela de canto.  

Já nos ambientes de permanência transitória, tem-se a área de serviço, banheiro suíte, 

banheiro social, corredor e lavabo. Para a área de serviço foi adotado uma janela do tipo 

basculante com comprimento, no banheiro suíte, social e lavabo adotou-se janelas do tipo 

basculante e no corredor foram adicionadas duas janelas pivotantes. A fachada sul da 

residência, assim como o muro frontal, está em evidência na Figura 7. 

  

Figura 7: Vista da fachada principal da residência. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

5. Considerações finais 

 

Para desenvolver o projeto, atentou-se aos conceitos da arquitetura bioclimática por meio 

da revisão bibliográfica. Através da análise e caracterização do clima e da incidência solar 

nas orientações do terreno escolhido, verificou-se que o município pertence a Zona 

Bioclimática 5 (Z5), tornando mais evidentes os critérios e soluções fundamentadas nos 

princípios e práticas da arquitetura bioclimática, além disso, realizou o estudo do plano 

diretor da cidade, código de obras, Norma de Desempenho Térmico de Edificações, Parte 3 

(NBR 15220-3 (2005)), e da lei de Uso e ocupação do solo urbano do município.  

Com isso, as estratégias analisadas para a cidade de Capelinha, delinearam a elaboração 

do projeto com os recursos de ventilação, circulação de ar, iluminação natural e recursos de 

sombreamento.  

 Para atender as estratégias supracitadas foram adotadas técnicas como, sombreamento 

através de beirais e plantio de árvores caducas, iluminação natural, ventilação e circulação 

de ar através de médias aberturas, pintura com tons claros e disposição dos cômodos de 

acordo com a incidência solar, permitindo assim projetar a edificação dentro dos parâmetros 

de conforto térmico 

Com o projeto atendendo as exigências técnicas das normas e dos estudos de referência 

tem-se como futura proposta utilizar um software de simulação para verificar se o mesmo 

realmente atinge o conforto térmico pretendido. 
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Resumo 

No contexto do desenvolvimento sustentável, a indústria da construção avança na gestão integrada 
de projetos, entendida como a arte e a ciência de coordenar recursos humanos e materiais para 
concluir um projeto a tempo, com qualidade, dentro de um orçamento adequado, ambientalmente 
correto e sócio culturalmente aceito. Neste artigo são abordadas práticas como o Lean Construction 
(LC), Last Planner System (LPS), Advanced Work Packaging (AWP) e Building Information 
Modeling (BIM), cuja associação se mostra eficiente, na medida em que os contextos se integram e 
têm em comum o mesmo objetivo final. As ferramentas se mostram eficientes, se os atores da 
cadeia de valor, em todas as fases do projeto forem devidamente capacitados. Elas contribuem de 
forma decisiva para a melhoria dos resultados econômicos, para preservação ambiental, e, de forma 
modesta no viés sociocultural, considerando que a melhoria em saúde e segurança se dá em 
paralelo com a melhoria da produtividade. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Lean Construction; Last Planner System; Advanced Work 
Packaging; Building Information Modeling. 

Abstract 

In the context of sustainable development, the construction industry advances in integrated project 
management, understood as the art and science of coordinating human and material resources to 
complete a project on time, with quality, within an adequate budget, environmentally correct and 
socio-culturally accepted. In this article, practices such as Lean Construction (LC), Last Planner 
System (LPS), Advanced Work Packaging (AWP), and Building Information Modeling (BIM) are 
discussed. The tools are efficient if the actors in the value chain, in all phases of the project, are 
properly trained. They contribute in a decisive way to the improvement of the economic results, to 
environmental preservation, and, in a modest way in the social and cultural perspective, 
considering that the improvement in health and safety happens in parallel with the improvement in 
productivity.  

Keywords: Sustentabilidade, Lean Construction, Last Planner System, Advanced Work 
Packaging, Building Information Modeling.  
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1. Introdução 

 

O setor da construção tem forte impacto na economia, no meio ambiente e na sociedade 
como um todo. Embora tenha sofrido no último ano os reflexos negativos da Covid-19, as 
perspectivas são de que em 2021 o setor alcance o maior patamar dos últimos oito anos 
com aumento de 4% no Produto Interno Bruto (AGÊNCIA BRASIL, 2020). Segundo a 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção em 2020 foram criados em torno de 138,4 
mil postos de trabalho em estados brasileiros. Contudo, o setor se mostra carente de 
parâmetros para melhorar os processos produtivos de forma a atender os requisitos da 
gestão sustentável (JOHNSEN; DREVLAND, 2016). Os princípios do desenvolvimento  
sustentável foram incorporados à indústria da construção com o objetivo de alcançar maior 
produtividade de forma social e ambientalmente correta (KIBERT, 2013). A gestão 
integrada de projetos é um caminho eficiente para incorporar essas demandas. Contudo, 
estabelecer diretrizes sustentáveis dentro das empresas não é algo fácil de ser alcançado.  

No que se refere às dimensões econômica e ambiental, surgem novas formas de gestão 
que auxiliam essa mudança. O Lean Construction ou construção enxuta, é uma 
metodologia de análise de processos que visa reduzir desperdícios, aumentar a 
produtividade, definir operações mais simplificadas para aumentar a eficiência do processo 
produtivo como um todo (ALMEIDA; PICCHI, 2018). Seguindo essa linha, o Last 
Planner System (LPS) é um mecanismo de controle da produção que antecipa as funções 
da comunicação e controle do projeto pela colaboração e transparência coletiva, buscando 
aumentar a confiabilidade do cronograma e atenuar o fluxo de trabalho de curto prazo 
(SCHIMANSKI et al., 2019). Trata-se de um modelo de gestão onde são organizadas e 
definidas as estratégias de projeto e as entregas são decompostas hierarquicamente de 
forma a facilitar o gerenciamento de cada nível de trabalho (HORMAN et al., 2004).   

Alinhado ao LPS o Advanced Work Packaging (AWP) foi criado pelo Construction 
Industry Institute (CII) e refere-se a um processo estruturado de planejamento e de 
execução do projeto desenvolvido para enfrentar desafios de sobrecustos e atrasos no 
cronograma no setor de construção industrial (HALALA; FAYEK, 2019). Esse sistema 
requer que pacotes de trabalho sejam criados no início do ciclo de vida do projeto, e as 
ações sejam apoiadas por uma integração de engenharia, aquisição e controle da 
construção. Integrado a essas metodologias de trabalho o Building Information Modeling 
(BIM) ou Modelagem da Informação da Construção, é um importante aliado que permite o 
compartilhamento de informações e simulação de modelos em uma plataforma de tomada 
de decisão colaborativa (CHEN; NGUYEN, 2019). Embora todas essas abordagens sejam 
bastante distintas a associação do Lean Construction, Last Planner System, Advanced 
Work Packaging, e Building Information Modeling, pode impactar de forma positiva a 
indústria da construção. Nesse artigo são abordados os temas centrais da gestão integrada 
de projetos buscando uma melhor compreensão do tema e da sua contribuição para a 
construção sustentável.  

 

2. Construção sustentável e Gestão integrada de projetos 

 

A adoção formal do conceito de desenvolvimento sustentável aconteceu com o 
Relatório Brundtland em 1987, o documento passou a utilizar esse termo que implica na 
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adoção de ações de crescimento que devem contemplar o avanço econômico para 
humanidade, a preservação do meio ambiente, e melhoria das condições sociais, sem 
comprometer as necessidades das gerações futuras. O desenvolvimento sustentável deve, 
no mínimo, preservar os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra: atmosfera, águas, 
solos e seres vivos (ONU, 1987). A adequação desse conceito à realidade da construção foi 
introduzida pelo fórum de cooperação, Conseil International du Bâtiment (CIB) que 
nasceu como uma força unificadora na construção. Seu foco foi promover a inovação e a 
criação de soluções viáveis para problemas técnicos, econômicos e sociais. O CIB definiu 
que a construção sustentável proveria a criação e operação de ambientes saudáveis 
baseados na eficiência de materiais e design ecológico (KIBERT, 2013). No entanto, a 
indústria da construção é conhecida pelos atrasos nos procedimentos gerenciais e nas 
técnicas construtivas e com frequência os projetos excedem o orçamento, não cumprem o 
cronograma, a mão de obra é pouco qualificada, são baixos os índices de produtividade, 
dentre outras limitações. Estas questões podem estar relacionadas a problemas de 
comunicação, escopo mal definido e processos desorganizados, do micro ao macro 
gerenciamento.  

Dentro desse conceito instituições públicas e privadas americanas se uniram em um 
consórcio de empresas para fundar o Construction Industry Institute (CII) com o objetivo 
de gerir boas práticas na produção da construção de maneira a reduzir as atividades que 
não agregavam valor, com vistas na redução de desperdícios, menor geração de resíduos e 
custos mais baixos (CII, 2021). Neste contexto, as práticas de gestão integrada de projetos 
vêm ganhando importância dentro das empresas. De acordo com Kezner (2017), a 
qualidade dos serviços prestados passou a ser percebida de maneira abrangente, sendo de 
responsabilidade de todos os envolvidos, tanto no planejamento quanto na execução das 
ações. Considerando a gestão integrada de projetos composta por diferentes processos, que 
ocorrem em momentos distintos, o grupo de processos de planejamento é fundamental para 
o sucesso dos grupos de execução e controle, pois são eles que definem como serão 
conduzidos cada etapa de trabalho (PMI, 2013).  

Porém, incorporar a esses conceitos um modelo gerencial eficiente requer 
conscientização dos principais stakeholders para alavancar mudanças significativas em 
todas as etapas do processo produtivo. Tal meta só será viabilizada pelo uso efetivo de 
metodologias que garantam apoio à tomada de decisão, baseadas em uma visão holística de 
investimento e de geração de valor de longo prazo (KEZNER, 2017). O intuito final é 
administrar o negócio tendo como centro os clientes, os empregados, os acionistas, os 
fornecedores e a sociedade (ISHIKAWA, 1993). Nessa perspectiva, novas práticas que 
apoiam a gestão integrada de projetos e o uso da inovação, com economia, aumento de 
produtividade e sustentabilidade, ganham força em todo o mundo e geram impactos 
positivos no setor da construção.  

Santos et al. (2015) apresentam que o gerenciamento de risco pode ser um mecanismo 
essencial para identificação dos efeitos positivos e negativos nos projetos, de forma que 
seus objetivos sejam atendidos com relação ao custo, prazo, escopo e qualidade. O 
processo gerencial exige o emprego de ferramentas apropriadas para cada situação 
específica como: o LC, LPS, AWP e o BIM que podem ser utilizadas de forma isoladas ou 
em conjunto para atingir tais metas. Na construção, a aplicação desses modelos ou sistemas 
de gestão agrega confiabilidade e segurança aos empreendimentos fazendo com que a 
empresa se destaque (HARTONO et al., 2014). Nesse sentido, a implantação da gestão 
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integrada de projetos se mostra bastante promissora para esse setor da economia.  

 

3. Lean Construction 
 

O conceito de produção enxuta ficou conhecido mundialmente pela publicação do livro 
“A Máquina que Mudou o Mundo” de Womack, Jones e Roos (1992). Os autores ao 
relatarem as vantagens do Sistema Toyota de Produção anteviram que esse processo se 
consolidaria não apenas na manufatura de automóveis, mas em todas as atividades de 
criação de valor. Seguindo este pensamento Koskela (1992) introduziu o conceito Lean 
Construction (LC) que resultou em um modelo de gestão, cujo objetivo foi produzir mais 
valor para o cliente com menor desperdício e ao mesmo tempo, atingir uma melhor 
performance para a produção da construção.  

Nesse sentido, surgem estudos como os de Womack e Jones (1996), que reforçam o 
pensamento enxuto como sendo capaz de agregar valor ao produzir mais com menos e que 
também seria possível reduzir as interferências para aumentar a eficiência e direcionar os 
produtos para as necessidades do usuário. Lorezon (2008) verifica de forma empírica, em 
uma abordagem qualitativa, o nível de adequação de algumas empresas aos princípios da 
construção enxuta e alerta ser necessário mudanças na forma de medição de desempenho.  

Segundo Campos et al. (2012) no setor da construção, as empresas buscam novos 
processos, produtos e ferramentas para maximizar seu desempenho. A construção enxuta e 
a gestão ambiental são consideradas práticas estratégicas e buscam a redução do 
desperdício necessário à eficiência organizacional. A aplicação dessas filosofias requer 
investimentos por parte das empresas, tornando importante o seu contínuo monitoramento. 
Os autores discutem que, apesar de não haver conexão direta entre os conceitos e a 
aplicação de práticas, seja ela sustentável ou enxuta, ajudam a alcançar melhores resultados 
entre uma esfera ou outra. Segundo Dallasega et al. (2015) o movimento do LC se 
estabeleceu e ganhou mais influência na prática de gerenciamento da construção, e 
propõem um processo de melhoria contínua baseado no ciclo PDCA (planejar-fazer-
verificar-agir). Johnsen e Drevland (2016) adicionam que o LC impacta positivamente os 
três pilares da sustentabilidade: o econômico, o ambiental e o social. Golzarpoor, Haas e 
Rayside (2016) consideram que por tradição no conceito de LC o foco está voltado para a 
eliminação do desperdício durante o processo de construção, enquanto os impactos 
ambientais são menos considerados. Os autores acreditam que com a implantação de outras 
tecnologias, melhores resultados possam ser alcançados, tornando a prática capaz de 
fornecer soluções mais sustentáveis.  

A interação entre as duas esferas tornou-se importante foco de discussão de 
pesquisadores e profissionais da área. Discute-se que construção sustentável e construção 
enxuta possuem interseções que podem ser exploradas com o intuito de potencializar 
resultados ambientais e produtivos (MARIS; PARRISH, 2016). Diferentes estudos 
discutem essa hipótese. Segundo Almeida e Picchi (2018) aliar a construção enxuta à outra 
ferramenta como o Last Planner System, possibilita uma melhoria da qualidade, diminuiu o 
desperdício, aumenta a produtividade da mão de obra, a segurança e a saúde no trabalho. 
Os autores realizam uma revisão da literatura e mostraram que o tema ganhou importância 
em países como Estados Unidos e Brasil, mas que apesar de existirem casos de integração 
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de práticas e ferramentas positivas, ainda são necessários mais estudos para o 
aprofundamento do tema. Assim, o LC para ter resultados adequados necessita de uma 
ferramenta de planejamento enxuta. Os métodos tradicionais de planejamentos sofrem 
críticas da literatura, visto que não consideram de forma apropriada, as interferências entre 
processos, variabilidade, incertezas na disponibilidade de recursos, excesso de flexibilidade 
e tempo, o que gera aumento na duração dos contratos da construção (EL-SABEK; 
MCCABE, 2018). 

 

4. Last Planner System  
 

O Last Planner System (LPS) surgiu como uma forma de lidar com essas incertezas nos 
modelos de planejamento tradicionalmente adotados. Seu principal objetivo é aumentar a 
confiabilidade do cronograma e atenuar o fluxo de trabalho para atingir, por meio da 
colaboração, transparência, melhoria contínua e compromissos das pessoas envolvidas na 
conclusão do trabalho (SCHIMANSKI et al., 2019). Se integrado às premissas do Lean 
Construction, o Last Planner System auxilia nas funções da comunicação e controle de 
projetos (HAMZEH, 2011).  

O professor e pesquisador Glenn Ballard da University of Califórnia, em 1997 
vislumbrou esse conceito como parte importante do sistema de gestão, pois fornece 
condições para moldar o fluxo de trabalho conforme as informações de projeto, as 
restrições e os recursos são disponibilizados. A lógica do método se baseia na criação de 
cronogramas de curto prazo e de uma análise de restrições para as tarefas do projeto. A 
partir de então o plano de trabalho é detalhado progressivamente como forma de aumentar 
a confiabilidade. Ballard (2000) em sua tese de doutorado aponta que uma das principais 
dificuldades enfrentadas pelas organizações para a implementação do LPS é a falta de 
compreensão por parte dos principais envolvidos no planejamento e controle dos conceitos 
e princípios de gestão da produção. O LPS pode ser entendido como um mecanismo para 
transformar o que deve ser feito, no que é possível de ser feito. Ele age entre o 
planejamento macro e a programação semanal para auxiliar no gerenciamento de médio 
prazo formando um inventário de trabalho, com a criação de planos semanais possíveis de 
serem executados. 

Nesse sentido, o LPS é visto na indústria da construção como um método importante 
no controle, planejamento e execução de obras e a partir desse pensamento, várias práticas 
foram relatadas. Tommelein e Ballard (1997) mostram que o LPS propõe mecanismos de 
planejamento enxuto para produção da construção e busca de forma proativa evitar a falta 
de recursos para que as novas atividades iniciem. Ala-Risku e Kärkkäinen (2006) analisam 
os problemas de entrega de materiais utilizando o LPS e propõem uma abordagem para 
fornecer transparência de estoque e entregas proativas e eficientes de materiais. Dave et al. 
(2015) defendem a opinião de que o LPS é uma das ferramentas de construção enxuta que 
oferece uma boa solução para enfrentar os problemas de gestão da produção em canteiros 
de obras. Contudo, não está sendo utilizado em sua capacidade máxima devido a certas 
deficiências inerentes e há uma necessidade de uma abordagem mais adequada que trate de 
aspectos críticos da função de planejamento e programação.  

El-Sabek e Mccabe (2018) mostram que os métodos LC e o LPS associados foram 
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implementados com sucesso em projetos, embora a aplicação em empreendimentos 
complexos e em larga escala é limitada devido a desafios de integração e questões de 
comportamento organizacional inerentes ao empreendimento. Eles utilizaram o método 
Delphi modificado de duas fases para identificar, verificar e classificar os desafios de 
integração e depois validaram o método identificando 31 desafios. Aslam, Gao e Smith 
(2020) descrevem as principais deficiências do LPS por meio de uma revisão da literatura e 
afirmam que as práticas existentes podem ser potencializadas pela introdução de 
ferramentas e técnicas compatíveis para reforçar o processo de implementação do LPS. O 
objetivo do estudo foi incorporar novas ferramentas de construção enxuta para o 
desenvolvimento de uma abordagem mais racional utilizando os benefícios da filosofia LC.  

Uma outra possibilidade também vislumbrada por Scott Hood, Isatto e Formoso (2019) 
seria incorporar ao LPS novas metodologias como o AWP para favorecer a criação de um 
ambiente de trabalho livre de restrições em todas as áreas de atuação, no entanto, são 
poucos os estudos buscando sua integração.  

 

5. Advanced Work Packaging  
 

O Advanced Work Packaging (AWP) foi desenvolvido por uma equipe de 
pesquisadores em parceria do Construction Industry Institute (CII) com o Construction 
Owners Association of Alberta (COAA) para enfrentar os desafios de custos e prazos no 
planejamento e execução em todo o ciclo de vida do projeto. O AWP pode ser aplicado em 
diferentes contextos e abrange não somente a construção de edificações, mas também 
projetos industriais e de capital (CPT, 2021). O framework AWP é projetado para que o 
planejamento de engenharia seja orientado pelo sequenciamento da construção e execução, 
estruturados na criação de pacotes de trabalho, diferente dos sistemas tradicionais que 
organizam seus pacotes em torno da engenharia e do projeto.  

Segundo a RT-272-1 (CII, 2013), os benefícios na sua adoção são percebidos tanto no 
aumento da produtividade quanto na redução dos custos. O processo de divisão em pacotes 
é feito de forma diferente para cada empresa e projeto, o que cria um ponto de atenção, 
pois pode gerar incoerências e ineficiência se não for bem aplicado. Entretanto, existe um 
consenso na formalização dos termos relevantes da metodologia para a execução dos 
pacotes de construção subdivididos em EWP’s, CWP’s e IWP’s.  

O EWP (Engineering Work Packages) é um pacote de trabalho de engenharia e 
fornecimento utilizado para criar um CWP (Construction Work Packages). Isto inclui 
normalmente as listas de documentos, desenhos, especificações de instalação e materiais, 
dados de fornecedores, lista de materiais, dentre outros.  

O CWP é uma divisão lógica e controlável do trabalho no âmbito da construção e 
consiste tipicamente em requisitos de segurança, cronograma, orçamento, requisitos 
ambientais, de qualidade e assim por diante e são utilizados para desenvolver os IWP’s 
(Installation Work Packages).  

O IWP é um produto que permite a uma equipe trabalhar de forma segura, previsível, 
mensurável e eficiente, em um determinado período de tempo (por exemplo 500 horas). Os 
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IWP’s contêm toda a documentação necessária para apoiar a execução da atividade no 
local de execução e incluem um resumo do pacote de trabalho, análise de riscos de 
segurança, desenhos, especificações, instruções de instalação do fabricante, lista de 
materiais entre outros.  

Nesse sentido, os pacotes de trabalho podem ser considerados como a estrutura de toda 
a execução do AWP e essa estratégia tem a finalidade específica de melhorar a 
produtividade e previsibilidade (HAMDI, 2013). Trata-se de entregar as demandas certas 
às pessoas certas no momento certo, e assim, alcançar resultados econômicos e o aumento 
da produtividade em projetos de construção em larga escala (VERUM, 2017). Scott Hood, 
Isatto e Formoso (2019) identificam diferenças entre Last Planner System e o AWP no que 
se refere a gestão de restrições e salienta que ambos buscam implementar o conceito da 
produção enxuta. Apesar da relevância desses modelos para a indústria, existem poucos 
estudos buscando avaliar suas complementariedades.  

Halala e Fayek (2019) realizam um estudo e sobre o AWP e afirmam que não existe 
um método claro para avaliar os custos e benefícios da implementação na indústria da 
construção. Os autores apresentam um quadro para avaliar múltiplos aspectos da 
implementação do AWP de forma a permitir quantificar tanto os custos quanto os seus 
benefícios. Guerra e Leite (2020) avaliaram falhas de implementação do AWP para 
detectar os principais obstáculos para uma entrega mais adequada para projetos industriais. 
Os resultados indicam uma falta de padronização dos modelos 3D, assim como a 
necessidade de entregas formais e uma melhor percepção e usabilidade do modelo 3D. 

Segundo Ratajczak, Riedl e Matt (2019) nos últimos anos, o setor de arquitetura, 
engenharia e construção passa por um processo de transformação digital, isso é percebido 
no setor da construção industrial pela adoção do BIM. Schimanski et al. (2020) realizam 
uma revisão da literatura reforçando a eficiência da integração entre o Lean Construction, 
o Last Planner System e o Building Information Modeling, como importante método na 
fase de execução da construção.  

 

6. Building Information Modeling  
 

O conceito Building Information Modeling (BIM) ou Modelagem da Informação da 
Construção não é recente no cenário da construção. No Brasil ele ganhou força a partir de 
2009, quando o mercado de trabalho começou a buscar profissionais habilitados para 
desenvolver e gerenciar projetos alinhados a necessidade de agregar informações as 
tradicionais linhas dos ambientes CAD.  Eastman et al. (2014) mostram que um modelo de 
informações BIM carrega todas as informações relacionadas à construção, incluindo suas 
características físicas, funcionais e informações do ciclo de vida do projeto, em uma série 
de “objetos inteligentes”. São várias as definições para descrever o BIM e na verdade elas 
são bastante similares ou até mesmo complementares.  Sacks et al. (2010) define BIM 
como uma plataforma de tomada de decisão colaborativa para facilitar o compartilhamento 
de informações com base em modelos e simulações de gerenciamento para projetos.  

O Governo Federal, com o intuito de promover a transformação digital na indústria da 
construção, criou em 2017 o Comitê Estratégico de Implementação do BIM para 
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impulsionar sua utilização no Brasil. Nesse sentido, conceitua o sistema como “o conjunto 
de tecnologias e processos integrados que permite a criação, utilização e atualização de 
modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo, servindo a todos os 
participantes do empreendimento, potencialmente durante todo o ciclo de vida da 
construção”. O BIM permite o levantamento de quantidades, a estimativa de custos e a 
realização de análises diversas (energética, acústica, estrutural etc.) antes da efetiva 
execução da obra. A partir de simulações é possível compatibilizar várias disciplinas 
(arquitetura, fundação, estrutura, instalações hidráulicas, elétricas etc.) e prevenir erros, 
corrigindo inconsistências ainda na fase de planejamento (pré-obra).  

Chen e Nguyen (2019) descrevem o BIM como uma rede de atividades para gerenciar 
as informações contidas em modelos, com objetivo de aproveitar seus benefícios ao longo 
da construção. Guerra e Leite (2020) definem o BIM como a representação digital das 
características físicas e funcionais de uma instalação. Da mesma forma, a norma do 
National Institute of Building Science, acrescenta que o BIM é um recurso de 
conhecimento compartilhado para informações sobre uma instalação, formando uma base 
confiável para decisões durante seu ciclo de vida. Uma premissa básica do BIM é a 
colaboração de diferentes partes interessadas em diferentes fases de uma instalação para 
inserir, extrair, atualizar ou modificar dados desde a concepção até o retrofit ou demolição 
(NIMBS COMMITTE, 2007). Isto impõe um processo de transformação digital nas 
empresas com colaboração e adoção de determinadas regras, para que os modelos estejam 
sempre atualizados e acessíveis, não só na fase de projetos, mas também no planejamento, 
gerenciamento e execução do empreendimento.  

Com isso, o BIM tem o potencial de apoiar os princípios do LC, do LPS e do AWP e 
diferentes pesquisas buscam compreender a interação e a adesão entre eles. Biotto, 
Formoso e Isatto (2015) exploraram um método que utiliza a modelagem BIM no apoio à 
tomada de decisão na gestão do sistema de produção de construção. Esta conexão é 
estudada também nos trabalhos de Björnfot e Jongeling (2007) e Jongeling e Olofsson 
(2007), porém em nenhum deles foi considerado a integração com o LPS. Sacks et al. 
(2010) mostram que tanto a comunidade científica quanto os profissionais da construção 
estão otimistas quanto ao potencial que novas funcionalidades podem gerar nas interações 
com os princípios existentes da modelagem digital. Eastman et al. (2014) afirmam que as 
melhorias provenientes da adoção do BIM permitem aos gestores produzir planos de 
trabalho mais confiáveis, além de comunicar decisões de planejamento de forma mais 
efetiva, o que possibilita melhor gerenciamento das equipes de produção.  

Oskouie et al. (2012) descrevem a combinação de funcionalidades do BIM e princípios 
LC em uma matriz de influência mútua. Sua utilização na arquitetura, engenharia e na 
construção industrial, promovem transformações no fluxo de trabalho e agregam valor ao 
longo de todo o ciclo de vida dos projetos de construção. Os autores acrescentam que a 
aplicação de diferentes abordagens como o LC, o LPS e o BIM podem significar um 
aumento da eficiência e produtividade dos projetos de construção. Chen e Hou (2014) 
alertam para que seja dada maior atenção ao processo e não apenas ao modelo em si, o que 
ajuda a reduzir falhas de comunicação e erros entre as equipes de construção.  

Tezel e Aziz (2017) mostram que a maioria dos estudos acadêmicos na área da LC, do 
LPS e do BIM, são tratados de forma independente no meio científico. Segundo 
Arokiaprakash, Kannan e Prabhu (2017) além da crescente popularidade das abordagens 
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BIM e LC é importante enfatizar que embora as abordagens sejam distintas, elas podem e 
devem ser utilizadas simultaneamente. Fargnoli e Lombardi (2020) fizeram um 
levantamento de publicações recentes abordando o uso do BIM para melhorar a segurança 
da construção. Os resultados indicaram que são necessárias aplicações mais práticas, 
especialmente com foco em treinamento, educação, análises de risco quantitativas, dentre 
outras, para melhor apoiar o gerenciamento de segurança. Amany, Taghizade e Noorzai 
(2020) desenvolveram um estudo integrando o LPS ao BIM com foco no gerenciamento e 
na tomada de decisão para minimizar atrasos e cumprimento de orçamento. Estudos de 
Vargas e Formoso (2020) propõe um método para planejamento e controle da produção 
baseado em zonas de trabalho com suporte do BIM e com interface do LPS. Na maioria 
dos casos, elas possuem sinergias positivas e, portanto, podem agregar valor à indústria da 
construção.  

 

7. Considerações finais  
 

A complexidade imposta pelos grandes projetos de construção exige o uso integrado 
dos conceitos e ferramentas como o Lean Construction, Last Planner System, Advanced 
Work Packaging, e Building Information Modeling. As principais contribuições da adoção 
conjunta desses sistemas estão relacionadas ao fluxo de trabalho, à qualidade da 
informação e ao suporte à tomada de decisão de forma colaborativa. Tais recursos, quando 
associados permitem o uso de modelos inteligentes e codificados, desde a fase de projeto 
até o fornecimento, a construção e montagem. 

As ferramentas contribuem na eficiência e confiabilidade do processo de gestão, no 
cumprimento do cronograma, com a redução do desperdício, melhoria da alocação de mão 
de obra e segurança. Nesse sentido a análise sistemática dos sistemas LC, LPS, AWP e 
BIM, podem promover de forma efetiva a melhoria contínua do planejamento de curto 
prazo o que teria impacto direto no cumprimento do cronograma master da obra e controle 
de geração de resíduos, evidenciando de forma clara as dimensões ambientais e 
econômicas da construção sustentável.  A contribuição dessas ferramentas para a dimensão 
social é ainda modesta e se manifesta ao integrar o conceito da construção enxuta às 
ferramentas LPS e AWP, pois pretende-se melhorar a produtividade da mão de obra, com 
foco em segurança. A criação de um ambiente livre de restrições, enfatizado na 
metodologia AWP, pode favorecer em todas as áreas de atuação, à saúde e segurança.  

Contudo, percebe-se a necessidade de compreensão por parte dos principais envolvidos 
para alavancar as transformações culturais. Além disso, acredita-se que para o uso efetivo 
dessas ferramentas se faz necessário uma capacitação dos atores da cadeia de valor, em 
todas as fases de um projeto, pois eles necessitam de atualização constante para 
acompanhar e implementar essas metodologias no comissionamento dos empreendimentos. 
Os benefícios advindos de sua implementação devem ser claros para que a interface entre 
as equipes ocorra de forma sinérgica e produtiva. Para melhor compreender e resolver as 
demandas de implementação, torna-se necessário considerar o grau de suporte disponível 
para todos os subsistemas articulados. Subsistemas concorrentes, como o BIM podem 
restringir a implementação do AWP e LPS. De modo geral, percebe-se que uma análise 
pela ótica da complexidade atual indica que existem sinergias positivas para agregar valor 
à indústria da construção, desde que as lacunas sejam adequadamente exploradas, tanto na 
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teoria quanto na prática. 

 

Agradecimentos 

 

Os autores agradecem à Verum Partners pelo suporte técnico na construção desta 
pesquisa. 

 

Referências 

 

AGÊNCIA BRASIL. O PIB da construção civil deve crescer 4% em 2021. Caderno de 
Economia. Publicado em 17/12/2020 por Wellton Máximo. Brasília. Disponível em 
<https://agenciabrasil.ebc.com.br> Acesso em janeiro de 2021. 

ALA-RISKU, T.; KÄRKKÄINEN, M. Material delivery problems in construction 
projects: A possible solution. International Journal of Production Economics, v. 104, 
n. 1, p. 19–29, 2006.  

ALMEIDA, E. L. G. DE; PICCHI, F. A. Relação entre construção enxuta e 
sustentabilidade. Ambiente Construído, v. 18, n. 1, p. 91–109, 2018.  

AMANY, A.; TAGHIZADE, K.; NOORZAI, E. Investigating conflicts of expert 
contractors using the last planner system in building information modeling process. 
Journal of Engineering, Design and Technology, v. 18, n. 6, p. 1381–1402, 2020.  

AROKIAPRAKASH, A.; KANNAN, S.; PRABHU, S. M. Formulize construction and 
operation management by integrating BIM and lean. International Journal of Civil 
Engineering and Technology, v. 8, n. 4, p. 991–1001, 2017.  

ASLAM, M.; GAO, Z.; SMITH, G. Development of Innovative Integrated Last Planner 
System (ILPS). International Journal of Civil Engineering, v. 18, n. 6, p. 701–715, 
2020.  

BALLARD, H. G. The Last Planner System of production control. Birmingham: 
Thesis (Ph.D) School of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of 
Birmingham, United Kingdom, 2000. 

BIOTTO, C. N.; FORMOSO, C. T.; ISATTO, E. L. Uso de modelagem 4D e Building 
Information Modeling na gestão de sistemas de produção em empreendimentos de 
construção. Ambiente Construído, v. 15, n. 2, p. 79–96, 2015.  

BJÖRNFOT, A.; JONGELING, R. Application of line-of-balance and 4D CAD for lean 
planning. Construction Innovation, v. 7, n. 2, p. 200–211, 2007.  

CAMPOS, I. et al. Relation between the sustainable maturity of construction companies 
and the philosophy of lean construction. Proceeding of 20th Annual Conference of 
IGLC, 2012.  

CHEN, H. M.; HOU, C. C. Asynchronous online collaboration in BIM generation using 
hybrid client-server and P2P network. Automation in Construction, v. 45, p. 72–85, 

503



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

2014.  

CHEN, P. H.; NGUYEN, T. C. A BIM-WMS integrated decision support tool for 
supply chain management in construction. Automation in Construction, v. 98, n. 
August 2018, p. 289–301, 2019.  

CII. Construction Industry Institute. Best Practices 2021.  Based at The University of 
Texas at Austin, Texas. Disponivel em: <https://www.construction-
institute.org/resources/knowledgebase/best-practices>. Acesso em fev 2021. 

CII. Construction Industry Institute and Construction Owners Association (COAA) 
Joint VentureA Summary of the Construction Industry Institute - RS-272 Studies on 
Work Packaging Increased Safety , Productivity , and Predictability. 2013.  

CPT. Concord Project Technologies. Advanced work packaging. Disponível em: 
<https://tconglobal.com/category/advanced-work-packaging/>. Acesso em fevereiro 
2021. 

DALLASEGA, P. et al. Increasing productivity in ETO construction projects through a 
lean methodology for demand predictability. International Conference on Industrial 
Engineering and Operations Management, v. 3, n. March, p. 1–15, 2015.  

DAVE, B. et al. Suggestions To Improve Lean. 23rd Annual Conference of the 
International Group for Lean Construction, n. July, p. 193–202, 2015.  

EASTMAN, C. et al. Manual de BIM : um guia de modelagem da informação da 
construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e 
incorporadores.Porto Alegre : Bookrnan, 2014.  

EL-SABEK, L. M.; MCCABE, B. Y. Framework for Managing Integration Challenges 
of Last Planner System in IMPs. Journal of Construction Engineering and 
Management, v. 144, n. 5, p. 04018022, 2018.  

FARGNOLI, M.; LOMBARDI, M. Building information modelling (BIM) to enhance 
occupational safety in construction activities: Research trends emerging from one 
decade of studies. Buildings, v. 10, n. 6, 2020.  

GOLZARPOOR, B.; HAAS, C. T.; RAYSIDE, D. Improving process conformance 
with Industry Foundation Processes (IFP). Advanced Engineering Informatics, v. 30, 
n. 2, p. 143–156, 2016.  

GUERRA, B. C.; LEITE, F. Bridging the Gap between Engineering and Construction 
3D Models in Support of Advanced Work Packaging. Journal of Legal Affairs and 
Dispute Resolution in Engineering and Construction, v. 12, n. 3, p. 04520029, 2020.  

HALALA, Y. S.; FAYEK, A. R. A framework to assess the costs and benefits of 
advanced work packaging in industrial construction. Canadian Journal of Civil 
Engineering, v. 46, n. 3, p. 216–229, 2019.  

HAMDI, O. Advanced Work Packaging from project definition through site 
execution : driving successful implementation of WorkFace Planning. [s.l.] 
Presented to the Faculty of the Graduate Schoo The University of Texas at Austinl, 
2013. 

HAMZEH, F. R. The lean journey: Implementing the Last Planner® system in 
construction. 19th Annual Conference of the International Group for Lean 

504



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

Construction 2011, p. 561–572, 2011.  

HARTONO, B. et al. Project risk: Theoretical concepts and stakeholders’ perspectives. 
International Journal of Project Management, v. 32, n. 3, p. 400–411, 2014.  

HORMAN, J. M. et al. Lean and green: Integrating sustainability and lean construction. 
Building for the Future: The 16th CIB World Building Congress, v. book artic, n. 
Publication Code, p. 1–10, 2004.  

ISHIKAWA, K. Controle de qualidade total – à maneira japonesa. 2.ed. Rio de 
Janeiro, Campus, 1993. 

JOHNSEN, C. A.; DREVLAND, F. Lean and sustainability: Three pillar thinking in the 
production process. 24th Annual Conference of the International Group for Lean 
Construction, n. July, p. 23–32, 2016.  

JONGELING, R.; OLOFSSON, T. A method for planning of work-flow by combined 
use of location-based scheduling and 4D CAD. Automation in Construction, v. 16, n. 
2, p. 189–198, 2007.  

KEZNER, H. Gestão de projetos: as melhores práticas. 3ª ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2017. 

KIBERT, C. J. Sustainable Construction Green Building Design and Delivery. Third 
ed. Canada: Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2013.  

KOSKELA, L. Application of the new production philosophy to construction. Center 
for Integrated Facility Engineering, v. 72, p. 75, 1992.  

LORENZON, I. A. A medição de desempenho na construção enxuta: estudos de 
caso. [s.l.] Universidade Federal de São Carlos Programa de Pós-Graduação Engenharia 
de Produção, 2008. 

MARIS, K.; PARRISH, K. The confluence of lean and green construction practices in 
the commercial buildings market. IGLC 2016 - 24th Annual Conference of the 
International Group for Lean Construction, p. 43–52, 2016.  

NIMBS COMMITTE. National Building Information Modeling Standard. Nbim, p. 
180, 2007.  

ONU. Report of the World Commission on Environment and Development “Our 
Common Future” (Oxford University Press, Ed.). United Nations: [s.n.].  

OSKOUIE, P. et al. Extending the interaction of building information modeling and 
lean construction. IGLC 2012 - 20th Conference of the International Group for 
Lean Construction, n. June 2015, 2012.  

PMI. A guide to the project managment body of knowledge (PMBOK Guide). Fifth 
ed. [s.l.] Project Management Institute, 2013.  

RATAJCZAK, J.; RIEDL, M.; MATT, D. T. BIM-based and AR application combined 
with location-based management system for the improvement of the construction 
performance. Buildings, v. 9, n. 5, 2019.  

SACKS, R. et al. Interaction of Lean and Building Information Modeling in 
Construction. Journal of Construction Engineering and Management, v. 136, n. 24, 
p. 968–981, 2010.  

505



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

SANTOS, R. B. P. et al. Gerenciamento de Risco na Construção Civil : teoria x prática. 
2015.  

SCHIMANSKI, C. P. et al. Conceptual foundations for a new lean BIM-based 
production system in construction. 27th Annual Conference of the International 
Group for Lean Construction, IGLC 2019, n. July, p. 877–888, 2019.  

SCHIMANSKI, C. P. et al. The last planner® system and building information 
modeling in construction execution: From an integrative review to a conceptual model 
for integration. Applied Sciences (Switzerland), v. 10, n. 3, 2020.  

SCOTT HOOD, E. S.; ISATTO, E. L.; FORMOSO, C. T. Sistema Last Planner X 
Advanced Work Packaging. XI Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da 
Construção, v. 11, n. 3, p. 1–7, 2019.  

TEZEL, A.; AZIZ, Z. From conventional to it based visual management: A conceptual 
discussion for lean construction. Journal of Information Technology in 
Construction, v. 22, n. October, p. 220–246, 2017.  

TOMMELEIN, I. D.; BALLARD, G. Look-ahead planning: screening and pulling. 
Seminário internacional a construção sem perdas. Anais...Published in the Proceedings 
of the Second International Seminar on Lean Construction, 1997 

VARGAS, F. B. DE; FORMOSO, C. T. Método para planejamento e controle da 
produção baseado em zonas de trabalho com o apoio de BIM. Ambiente Construído, 
v. 20, n. 1, p. 129–151, 2020.  

VERUM. Verum Partners suporta sua proposta de valor na metodologia de 
Advanced Work Packaging. In: Projetos. Postado em nov. 2017. Disponível em: 
<https://verumpartners.com.br/verumpartners-suporta-sua-proposta-de-valor-na-
metodologia-de-advanced-work-packaging> consultado em fevereiro 2021.  

WOMACK, J. P.; JONES D. T. A mentalidade enxuta nas empresas: elimine o 
desperdício e crie riqueza. 5. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1996. 

WOMACK, J. P.; JONES, D. T.; ROOS, D. A Máquina que mudou o mundo. Rio de 
Janeiro: Campus, 1992. 

 

 

 

506



 
 

 

 

 
 

 

 

 
IXENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

Exercício simulado: estratégia didática para o projeto de abrigos 

temporários 

 

Simulated exercise: a didactic strategy for the design of temporary shelters 

 

 

Luana Toralles Carbonari, doutora, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

Luanatcarbonari@gmail.com 

Lisiane Ilha Librelotto, doutora, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

Lisiane.librelotto@gmail.com 

Andrea H. Pfützenreuter, doutora, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

Andrea.hp@ufsc.br 

 
 

Resumo 

No Brasil, os desastres naturais são recorrentes, gerando desabrigados e, consequentemente, a 

necessidade de abrigos temporários. Neste artigo é feita a proposição de um plano de trabalho para 

o desenvolvimento de um exercício simulado, enquanto estratégia didática para o ensino de projeto 

de abrigos temporários em acampamentos planejados nos Cursos de Arquitetura e Urbanismo 

(CAUs). Para isso, utilizou-se o método da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que é 

uma estratégia didática de aprendizagem ativa. A metodologia aplicada inicia por uma pesquisa 

bibliográfica para identificar conceitos fundamentais à pesquisa. Após, é feita a proposição do 

plano de trabalho, utilizando um caso real de um abrigo instalado após um desastre em 2011 em 

São José do Vale do Rio Preto, RJ. Por meio desta pesquisa, espera-se promover a reflexão sobre 

novas estratégias de ensino, que possibilitem o desenvolvimento das competências relacionadas à 

preparação do profissional para atuar na temática da arquitetura emergencial. Almeja-se contribuir 

para a produção científica no Brasil sobre o projeto de acampamentos planejados nos CAUs. 

Palavras-chave: Exercício Simulado; Cursos de Arquitetura e Urbanismo; Arquitetura 

Emergencial; Acampamento Planejado; Aprendizagem Baseada em Problemas 

 

Abstract 

In Brazil, natural disasters are recurrent, generating homeless people and, consequently, the need 

for temporary shelters. This paper proposes a work plan for the development of a simulated 

exercise, as a didactic strategy for the teaching of temporary shelters project in planned camps in 

the Architecture and Urbanism Courses (CAUs). For this, the Problem-Based Learning (PBL) 

method was used, which is a didactic strategy of active learning. The applied methodology starts 

with a bibliographical research to identify fundamental concepts. Then, the work plan is proposed, 

using a real case of a shelter installed after a disaster in 2011 in São José do Vale do Rio Preto, 

RJ. Through this research, it is hoped to promote reflection on new teaching strategies that enable 

the development of skills to prepare the professional to act on the theme of emergency architecture. 

It aims to contribute to the scientific production in Brazil on the project of planned camps in CAUs. 

Keywords:  Simulated Exercise; Architecture and Urbanism Courses; Emergency Architecture; 

Planned Camps; Problem Based Learning 
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1. Introdução 

 

Os desastres de origem natural têm sido assunto cada vez mais presente no cotidiano da 

sociedade. De acordo com o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas - CEPED (2013), 

este fato está relacionado com um aumento na frequência e intensidade dos desastres e com 

os impactos gerados sobre áreas ocupadas, que têm causado danos cada vez maiores no 

Brasil, onde as ocorrências aumentaram 40 % entre 2003 e 2013. Os desastres provocam 

perdas de vidas humanas e geram desabrigados, trazendo como consequência a 

necessidade de abrigos temporários. Em 1996, na primeira conferência para abrigos, 

estabeleceu-se que o acesso a abrigo básico e contextualmente apropriado é uma 

necessidade humana essencial (SCHRAMM e THOMPSON, 1996). No entanto, salienta-

se a complexidade de que sejam determinados padrões de desempenho para abrigos, pois 

existem muitas variáveis que afetam sua adequação. Assim, a atuação multidisciplinar de 

profissionais na resposta a desastres é essencial para minimizar o sofrimento da população. 

Segundo Rêgo (2013), a discussão a respeito do tema no meio acadêmico é pertinente e 

pode contribuir de forma qualitativa e quantitativa para a provisão de abrigos temporários 

no Brasil. A arquitetura dispõe de avanços tecnológicos e experiências adquiridas das 

civilizações passadas, porém, a contribuição social expressa em termos de produção 

arquitetônica não tem sido satisfatória. Acentua o problema a pouca oferta de disciplinas e 

atividades relacionadas ao projeto de abrigos nos CAUs, dificultando a inserção do tema 

no meio acadêmico e, em decorrência, uma dificuldade de atuação profissional.  

De acordo com Mahfuz (2009), embora o currículo das escolas de arquitetura seja 

formado por muitos conteúdos, a disciplina de prática de projetos é a de maior importância, 

pois sintetiza o conhecimento necessário ao projeto de edificações, espaços abertos e de 

urbanismo. Deste modo, é importante refletir sobre como é realizado o ensino desta 

disciplina. Acredita-se que o processo tradicional de formação de conhecimento, em que 

teoria e prática são repassadas por um professor como principal agente, torna o estudante 

um agente passivo. Segundo Freire (2011), o educador precisa saber que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua construção. Em arquitetura, 

Mahfuz (2009) defende que para o ensino de projeto é necessário criar e propor exercícios 

cuja realização permitirá ao estudante desenvolver a habilidade de projetar. Ao longo 

desses exercícios o professor apresenta aos estudantes modos possíveis de solução dos 

problemas projetuais propostos embasados em exemplos ou referenciais teóricos. 

Uma estratégia didática atual que corrobora com esses ideais é a ABP, método que tem 

se mostrado eficaz no processo de ensino-aprendizagem tanto nos cursos universitários 

como na educação básica. Neste método, os estudantes trabalham com o objetivo de 

solucionar um problema real ou simulado a partir de um contexto pré-definido (SOUZA e 

DOURADO, 2015). Assim, de acordo com Vargas e Portilho (2017), a proposta da ABP se 

aproxima da demanda de formação atual, que busca indivíduos competentes diante das 

mais variadas situações da vida. Além disso, este método prevê a articulação do 

conhecimento de maneira interdisciplinar e multidisciplinar, conduzindo a estratégias de 

ensino que atendam aos diferentes estilos de aprendizagem, contextos e perfis dos alunos. 

Diante do exposto, este artigo visa utilizar o método ABP a partir da proposição de um 

plano de trabalho para o desenvolvimento de um exercício simulado, enquanto estratégia 

didática para o ensino de projeto de abrigos temporários em acampamentos planejados, nos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 
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2. Procedimentos metodológicos 

 

A metodologia aplicada parte de levantamento bibliográfico para identificar conceitos 

fundamentais relativos ao processo de ensino-aprendizagem ABP e aos abrigos 

temporários para desastres, servindo como embasamento teórico para o desenvolvimento 

do exercício simulado. Para contextualizar a atividade foi utilizado um caso real de abrigo 

temporário, instalado após um desastre em 2011 no município de São José do Vale do Rio 

Preto (SJVRP). O objetivo do exercício proposto neste trabalho é introduzir o assunto nos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Sendo assim, para a sua aplicação em sala de 

aula foi elaborado um plano de trabalho, descrito ao final deste artigo, contendo a ementa, 

os principais objetivos, a metodologia de avaliação e as etapas para o desenvolvimento das 

atividades, seguindo o método da ABP, conforme pode ser visualizado na Figura 1. 

 

Figura 1: Etapas para o desenvolvimento do exercício, com base no método ABP, aplicado ao projeto 

de um abrigo temporário. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3. Fundamentação teórica 

 

A fundamentação teórica busca abranger de maneira sintética conceitos relativos ao 

processo de ensino-aprendizagem ABP e aos abrigos temporários para desastres. 

 

3.1 A ABP enquanto estratégias de ensino-aprendizagem nos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo 

 

De acordo com Passos, Herdy e Passos (2010), observa-se atualmente uma necessidade 

de se mudar os métodos de ensino-aprendizagem nos cursos de graduação em Arquitetura 

e Urbanismo, buscando uma participação mais ativa do estudante no processo e, com isto, 

maior eficiência no aprendizado. Em muitos países já se têm experiências eficientes, onde 

o estudante participa ativamente das aulas, de forma colaborativa e cooperativa. A ABP é 

uma destas possibilidades, que integra uma reorganização curricular e uma metodologia 

específica com foco para o aprendizado cooperativo. Esta proposta pedagógica foi iniciada 
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nos anos 60 na McMaster University, no Canadá, e envolve a resolução colaborativa de 

problemas por meio de discussão e pesquisa, sendo utilizada inicialmente na área da 

medicina e adaptada a outras áreas do conhecimento (SIEGEL, 2012). A ABP é uma 

estratégia de ensino-aprendizagem centrada no estudante, tendo como objetivo a 

interdisciplinaridade e a correlação entre teoria e prática, com ênfase no desenvolvimento 

cognitivo dos participantes e no desenvolvimento de competências necessárias para a vida. 

Segundo Siegel (2012), na ABP inicia-se com a resolução de problemas, ao contrário do 

ensino tradicional, no qual os estudantes aprendem inicialmente os conteúdos e, em 

seguida, resolvem problemas. De acordo com Vargas e Portilho (2017), os problemas de 

estudo podem ser desafios acadêmicos, relacionados à estruturação de temas de uma 

determinada área de pesquisa; problemas da vida real, envolvendo soluções aplicáveis em 

seu contexto original; ou cenários simulados de contextos profissionais reais ou fictícios. 

Assim, considerou-se que esta estratégia de ensino-aprendizagem pode ser um método 

eficaz no desenvolvimento de um exercício simulado de projeto de um abrigo temporário 

em acampamento planejado a partir de um contexto real. 

Graaff e Cowdroy (1997) apontam a possibilidade de aplicação da ABP em uma única 

disciplina dentro de um currículo tradicional, porém, enfatizam que os benefícios da 

integração de conhecimento e o ganho de diferentes habilidades favorecem uma estrutura 

curricular temática. A aplicação do método ABP poderia facilitar essa integração nos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo, a partir de um problema que abrangesse o conteúdo de 

diversas disciplinas, envolvendo os estudantes em trabalhos interdisciplinares. Deste modo, 

entende-se que o exercício simulado proposto neste estudo poderia ser aplicado em uma 

atividade dentro de uma única disciplina, porém, seria mais bem aproveitado se 

desenvolvido de modo interdisciplinar. 

Passos, Herdy e Passos (2010) relatam uma experiência no Brasil de aplicação da ABP 

no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense – 

UFF, RJ. Por iniciativa de um grupo de professores buscou-se relacionar duas grandes 

áreas de estudo do curso, integrando as disciplinas de Projeto de Urbanismo II e Projeto de 

Habitação Popular. O ponto de partida para o processo de aprendizado foi a resolução de 

um mesmo problema para a elaboração de um projeto integrado. Os professores destacam 

nesta experiência a importância no desenvolvimento de projetos envolvendo questões reais 

e que atendam às demandas sociais, pois na maioria das vezes os problemas e situações são 

idealizados e o estudante trata de questões hipotéticas. A solução de problemas reais, além 

de aproximar o estudante com a realidade, é capaz de fornecer mecanismos de 

aproximação entre a Universidade e a sociedade.  

Em outro estudo, desenvolvido por Maziero (2018), é realizado um experimento 

didático durante o ensino de Topografia para estudantes do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da PUCPR, utilizando estratégias de Aprendizagem Ativa, dentre elas a ABP. 

Para aplicar o experimento didático foi necessário redesenhar a disciplina, desenvolvendo 

um plano de ensino com estratégias para a aprendizagem ativa. Durante as aulas, a ABP foi 

aplicada em dois momentos: inicialmente para dar início às reflexões durante uma 

atividade envolvendo Nível de Precisão para medidas Altimétricas. Em um segundo 

momento, foi utilizada para que os estudantes chegassem a uma proposta projetual 

completa. Para isso, os desenhos foram delineados por meio de questionamentos, que 

levaram à formulação de possibilidades de resultados diversos, a partir de situações-

problema em um contexto de projeto real. Esta pesquisa, em suas conclusões parciais, 

aponta que a experiência abriu caminho para inovações metodológicas que desenvolvem a 
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aprendizagem em dimensões cognitivas superiores, uma vez que foram definidas 

expectativas desafiadoras para os estudantes. 

Segundo Leite e Afonso (2001), a ABP está organizada em quatro etapas fundamentais: 

• Primeira etapa: inicia com a escolha de um contexto, a partir da identificação do 

problema e da preparação, pelo tutor, dos materiais necessários à atividade.  

• Segunda etapa: apresentação da situação problemática aos alunos, que iniciam o 

processo de elaboração das questões problema sobre o contexto que lhes foi 

apresentado e que será aprofundado. Em seguida, passa-se à discussão dessas 

questões em grupo, com o acompanhamento do professor tutor para, então, iniciar o 

planejamento da atividade para a resolução dos problemas.  

• Terceira etapa: corresponde ao processo de desenvolvimento do exercício, por 

meio de recursos disponibilizados pelo professor tutor. Os alunos, nesta fase, 

apropriam-se das informações por meio de leitura e análise crítica, pesquisam na 

internet, discutem em grupo o material coletado e levantam as hipóteses de solução.  

• Quarta etapa: é elaborada a síntese das discussões e reflexões, são sistematizadas 

as soluções encontradas para os problemas, prepara-se a apresentação para a turma 

e para o tutor e promove-se a auto avaliação do processo de aprendizagem. 

Conforme Savin-Baden e Major (2004), durante o trabalho em grupo o professor tutor é 

responsável por definir o tamanho dos grupos, segundo a quantidade de alunos, de forma 

que estes atinjam um número de 4 a 5 alunos. Esse quantitativo permite que todos possam 

se envolver com as atividades e participar de forma colaborativa, a fim de favorecer o 

desenvolvimento das habilidades individuais e chegar a consensos nas discussões. 

 

3.2 Abrigos temporários para cenários de desastre 

 

Diversos autores fazem uma distinção entre os termos "abrigo" e “habitação” para 

cenários desastre. Enquanto “abrigo” refere-se a um local para ficar durante o auge e 

imediatamente após uma emergência, onde as atividades diárias são suspensas; “habitação” 

indica o retorno à rotina. Com base nesta distinção, há quatro fases que podem ser 

empregadas: abrigo emergencial, abrigo temporário, habitação temporária e habitação 

permanente (QUARANTELLI, 1995). O foco deste estudo é a fase de abrigo temporário, 

onde são fornecidos locais para serem utilizados durante uma curta estadia, idealmente não 

mais do que algumas semanas a meses. Em muitos casos vai além do período emergencial 

e se estende por mais tempo, exigindo mais planejamento, infraestrutura e serviços. 

No que diz respeito às opções de abrigo temporário, a SEDEC – RJ (2006) distingue 

dois tipos: abrigos temporários em instalações fixas ou móveis. O primeiro é constituído 

por edificações públicas ou privadas adaptadas para abrigar temporariamente a população. 

Alguns exemplos são escolas, ginásios, hotéis, entre outros. O segundo (móveis) refere-se 

a alojamentos, como barracas, casas pré-fabricadas etc. Estes alojamentos geralmente são 

locados em áreas pré-determinadas, como campos de futebol, descampados horizontais, 

entre outros.  Por outro lado, grande parte da literatura internacional categoriza as diversas 

alternativas de abrigo temporário em seis tipos: famílas de acolhimento, auto-assentamento 

urbano, auto-assentamento rural, centros coletivos, acampamentos auto-assentados e 

acampamentos planejados (SPHERE ASSOCIATION, 2018). 

511



 
 

 

 

 
 

 

 

 
IXENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

Neste estudo optou-se por utilizar a categorização internacional, por considerá-la mais 

adequada, sendo o enfoque nos abrigos temporários em acampamentos planejados. Esses 

acampamentos são projetados, organizados e administrados pelo governo, ONGs ou 

sociedade civil e geralmente são localizados em áreas pré-determinadas, dispondo de 

serviços, infraestrutura e instalações de apoio necessários para o seu funcionamento. 

Com o intuito de padronizar e melhorar a qualidade das ações de resposta em casos de 

desastre foi iniciado em 1997 o Projeto Esfera, desenvolvido por um grupo de ONGs e 

pelo Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. O produto 

deste projeto definiu um conjunto de normas mínimas universais sintetizadas na “Carta 

Humanitária e Normas Mínimas de Resposta Humanitária em Situações de Desastre”. 

Desde então, esta publicação tem sido referência nas ações administrativas de abrigos e 

mais de 80 países adotam suas diretrizes e parâmetros para a seleção, projeto, implantação 

e gerenciamento dos abrigos (SEDEC / RJ, 2006). No Brasil, algumas organizações de 

defesa civil adotam procedimentos baseados nas informações do Projeto Esfera. No 

entanto, a SEDEC / RJ desenvolveu em 2006 o manual “Administração para Abrigos 

Temporários”, com o intuito de obter uma literatura nacional. Este manual fornece 

orientações quanto à montagem, coordenação e planejamento de abrigos temporários. Após 

esta publicação, foram desenvolvidos outros documentos sobre abrigos no Brasil, porém 

estão embasados neste manual da SEDEC / RJ (CARBONARI e LIBRELOTTO, 2017). 

Um estudo realizado por Carbonari e Librelotto (2018) sistematiza os principais 

parâmetros e diretrizes para seleção do local e projeto de abrigos temporários em 

acampamentos planejados (instalações móveis), com base em informações presentes na 

SEDEC / RJ (2006), no Proyecto Esfera (2011) e em outros manuais internacionais. 

Devido a isso, entende-se que a publicação de Carbonari e Librelotto (2018) será de grande 

importância para embasar o desenvolvimento do exercício simulado em sala de aula, 

considerando as particularidades do contexto escolhido.  

A ABP sugere a utilização de um contexto problemático específico. Deste modo, 

apresenta-se, na sequência, um caso real de um desastre ocorrido em 2011 no município de 

SJVRP, RJ, em que houve a demanda por abrigo para uma parcela da população afetada, 

sendo utilizado um acampamento temporário planejado. 

 

4. O desastre de 2011 em São José do Vale do Rio Preto (SJVRP) 

 

No ano de 2011 um desastre afetou a região do Rio de Janeiro. De acordo com COSTA 

(2016), esse incidente se deu devido à união de fatores locais como a geologia, topografia, 

hidrografia e regime pluviométrico. O município de SJVRP, apesar de estar entre as cidades 

da região afetadas pelo evento, até então não possuía histórico de danos por desastres desta 

natureza e magnitude e por esta razão não tinha um sistema estruturado de abrigos 

temporários. Este município está localizado na região centro leste fluminense, possui 

território com área de 240 km², predominando locais de relevo acidentado próximos ao 

Vale do Rio Preto, que corta toda região.  

Entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2011 o município de SJVRP foi assolado por fortes 

precipitações pluviométricas, com intensidade de aproximadamente 200 mm³ de chuva em 

sete horas, que, somadas às fortes precipitações ocorridas nos municípios vizinhos, 

elevaram o nível do Rio Preto em 20 metros, causando a maior enchente já ocorrida no 
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município. Esta enchente devastou seu território devido à enxurrada que rompeu a represa 

de Alberto Torres, provocando um rastro de destruição em direção ao rio Paraíba do Sul. 

Dentre as pessoas afetadas pelo desastre no município, houve um total de 1.274 

desabrigados e 1.067 desalojados (COSTA et al., 2017). 

Após as primeiras horas do impacto iniciaram-se as ações de socorro e assistência para a 

população atingida. Muitas pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas e, inicialmente, 

buscaram refúgio em casas de parentes e amigos, sendo os demais alocados em escolas 

municipais. A transferência para o abrigo temporário ocorreu 30 dias após o evento, pois 

foi necessário um tempo para a seleção do local e para o projeto e montagem do abrigo, 

visto que não havia um planejamento prévio. O abrigo foi denominado pela população 

local de Condomínio Vale da Esperança e recebeu 67 famílias, com um número 

aproximado de 270 pessoas. A previsão de permanência dos desabrigados no local foi para 

no máximo um ano. O abrigo foi instalado no Estádio Municipal Raul Ferreira Izidoro, na 

Estrada Silveira da Motta, 23111, Águas Claras, SJVRP – RJ, conforme pode ser visto na 

Figura 2a (COSTA et al., 2017). 

O local escolhido possui terreno plano e sem árvores, sendo considerado como uma área 

segura de riscos de qualquer ameaça real ou potencial, em consonância ao que está 

preconizado no Proyecto Esfera (2011). Além disso, dispõe de estrutura de serviços 

essenciais como água, esgoto sanitário e energia elétrica, sendo murado e guarnecido com 

policiamento (COSTA et al., 2017). As dimensões aproximadas do local são de 130 m x 90 

m, com área de aproximadamente 11.700 m². Na Figura 2b é possível verificar a orientação 

solar do terreno. A latitude da cidade é de 22.1785° S. 

   

Figura 2: a) Perspectiva e b) Orientação solar do terreno do abrigo. Fonte: Google Maps (2021). 

 

Os desabrigados dispuseram de espaços cobertos através de barracas modelo 

ShelterBox¹ doadas pelo Rotary Club com dimensões de 4,5 x 4,5 x 2,5 m, além de 

infraestruturas como cozinha, refeitório, sanitários, chuveiros, posto médico, lavanderia, 

área de lazer, creche, lanhouse, telefonia, biblioteca, salas de televisão, área de recreação 

infantil, almoxarifados e administração (COSTA, 2016). 

 

5. Exercício simulado: plano de trabalho para à aplicação em aula 

 

Segundo Brasil (2017), os simulados são considerados como exercícios e treinamentos, 

podendo ser organizados de diversas maneiras e realizados para setores, ações ou 

procedimentos específicos do Plano de Contingência, como abrigos, busca e salvamento, 
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preparação comunitária etc. Dentre as modalidades existentes, o simulado de mesa vem 

sendo utilizado pela Defesa Civil para aprimorar o Plano de Contingência e melhorar a 

resposta e o atendimento à comunidade afetada. Este tipo de exercício tem por objetivo 

simular o encaminhamento de providências em um caso de calamidade provocada por 

eventos naturais, como enchentes, vendavais etc. Durante a atividade é apresentado um 

cenário de desastre e os órgãos de resposta apresentam o plano de ação, permitindo uma 

visão sistêmica da operação de resposta. 

De modo similar, propõe-se neste artigo um plano de trabalho para a aplicação de um 

exercício simulado enquanto estratégia didática para desenvolver, com estudantes de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo, o projeto de um abrigo temporário em 

acampamento planejado. A metodologia de ensino a ser aplicada em sala de aula segue o 

método de ensino-aprendizagem ABP. Este plano de trabalho é descrito a seguir. 

 

5.1 Plano de trabalho 

 

O exercício proposto, cujo tema é: A adequação do local e projeto de um abrigo 

temporário em acampamento planejado, pode ser desenvolvido nas disciplinas de projeto e 

urbanismo, ou em ambas de modo integrado. Os alunos deverão ser divididos em grupos 

de 4 a 5 pessoas, com um líder por grupo, que cuidará das tarefas de organização e 

sistematização dos resultados. O professor (ou professores) será o tutor das atividades, 

cabendo a ele incentivar a busca pelas informações. 

O cronograma com as atividades das aulas deverá ser organizado pelo tutor, 

considerando a carga horária da disciplina. Com base em Cerqueira, Guimarães e Noronha 

(2016), recomenda-se o período de um semestre para o desenvolvimento do exercício.  

A ementa contempla os seguintes conteúdos: estratégia de ensino-aprendizagem ABP. 

Desastres ocasionados por fenômenos naturais. Abrigos temporários. Parâmetros e 

diretrizes para a definição do local e projeto de acampamentos temporários planejados.  

Os principais objetivos são: desenvolver o aprendizado conceitual, procedimental e 

atitudinal por meio de uma situação-problema relacionada com o projeto de acampamentos 

temporários planejados para cenários de desastre no contexto brasileiro, trabalhando de 

modo cooperativo e colaborativo. Compreender que o projeto não é ensinado, mas 

construído no coletivo. Desenvolver o espírito crítico por meio de pesquisa e de discussões 

investigativas. Envolver os estudantes em atividades humanitárias. 

A avaliação das atividades deve ser realizada pelo professor tutor e pelos alunos. Para 

isso, o tutor estabelece uma nota individual, referente à presença e participação nas 

atividades programadas durante as aulas, e outra nota individual do trabalho final. Os 

alunos devem fazer uma autoavaliação depois de finalizadas as atividades, preenchendo 

uma ficha fornecida pelo tutor. A nota final será composta pela nota da autoavaliação de 

cada aluno (10% da nota final), a nota de avaliação dos pares feita pelos líderes dos grupos 

(30% da nota final) e a nota da avaliação feita pelo professor tutor (60% da nota final). 

Com base em Borochovicius e Tortella (2014), para o processo de autoavaliação sugere-

se avaliar qualitativamente em - excelente, bom, regular, insuficiente ou sem avaliação – os 

aspectos: 1) presença nos encontros; 2) preparação para os encontros; 3) observação dos 

prazos estabelecidos e participação nas discussões dentro e fora da sala de aula; 4) respeito 
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pelas opiniões dos membros do grupo; 5) contribuição para a organização do trabalho do 

grupo; 6) contribuição para a construção do consenso e realização das tarefas. Além disso, 

o líder deve comentar a sua atuação na equipe, informar as dificuldades encontradas pelo 

grupo e relatar a postura ética na realização dos trabalhos. Visto que o docente deve lançar 

notas quantitativas, recomenda-se que, após a reflexão qualitativa seja quantificado o 

resultado com uma nota de zero a dez, a fim de evitar um julgamento diferenciado de aluno 

e professor. Recomenda-se que o processo de aprendizado pelo método ABP seja também 

avaliado, procurando obter informações para reforço, ajustes e/ou melhorias futuras.  

O exercício a ser desenvolvido durante as aulas foi organizado em quatro etapas, 

seguindo a estrutura do método ABP, com base em Leite e Afonso (2001): 

Etapa 1: inicia com a escolha de um contexto real, a partir da identificação do problema 

e da preparação e sistematização, pelo tutor, dos materiais necessários à atividade. O 

problema está relacionado com a demanda por abrigo temporário para aproximadamente 

270 pessoas (67 famílias) na cidade de SJVRP, após um desastre no ano de 2011. O tutor 

deve selecionar todo o material que considerar necessário para o desenvolvimento da 

atividade, incluindo a publicação de Carbonari e Librelotto (2018), e a descrição do 

contexto problemático, apresentada na seção 4 deste trabalho e detalhada em Costa (2016) 

e Costa et al. (2017).  

Etapa 2: na segunda etapa recomenda-se que o tutor faça uma breve introdução sobre a 

metodologia ABP, seguida da apresentação do plano de trabalho. Após isso é feita a 

apresentação do contexto problemático aos alunos. Neste momento o tutor deverá 

apresentar alguns conceitos fundamentais sobre o tema, que foram abordados 

resumidamente na fundamentação teórica deste artigo, e fornecer informações gerais sobre 

o desastre ocorrido em 2011. O tutor poderá utilizar de recursos audiovisuais, material 

impresso, quadro-negro etc. Após isso, os alunos iniciam o processo de elaboração das 

questões problema sobre o contexto que lhes foi apresentado e que será aprofundado. Em 

seguida, passa-se à discussão dessas questões em grupos de 4 a 5 alunos, com o 

acompanhamento do professor tutor para, então, iniciar o planejamento da atividade e 

definir o formato de apresentação dos trabalhos (power point, memorial descritivo / 

justificativo, pranchas com as propostas projetuais etc.). Nesta etapa inicial recomenda-se 

que os grupos pesquisem também casos correlatos de abrigos temporários em 

acampamentos planejados e tipos de abrigos alternativos ao shelterbox, apresentando os 

exemplos encontrados em sala de aula seguido de uma discussão / análise crítica. 

Etapa 3: A terceira etapa é a mais exaustiva, correspondendo ao processo de 

desenvolvimento do exercício, por meio de recursos disponibilizados pelo professor tutor. 

Os alunos, nesta fase, apropriam-se das informações por meio de leitura e análise crítica, 

pesquisam na internet, discutem em grupo o material coletado e levantam as hipóteses de 

solução. Neste momento devem ser definidos claramente os objetivos do exercício e os 

principais resultados esperados. Nesta atividade tem-se dois principais objetivos: o 

primeiro é verificar se o local utilizado como abrigo temporário era adequado ao uso 

proposto, identificando pontos positivos e negativos. Para isso devem ser utilizadas as 

informações presentes em Carbonari e Librelotto (2018), pesquisas na internet e em outras 

fontes (se possível pode ser feita uma visita ao local e entrevistas com pessoas que 

estiveram no abrigo em 2011). Também pode ser verificada a possibilidade de outra área 

na cidade para ser utilizada como abrigo, justificando a sua escolha. O segundo objetivo é 

projetar um acampamento temporário no mesmo terreno utilizado após o desastre de 2011, 

com base nas informações presentes em Carbonari e Librelotto (2018), na internet e em 
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outras fontes. Para isso, é necessário que o professor tutor disponibilize um mapa do local 

e uma planta do terreno, definindo a escala em que os trabalhos deverão ser realizados. 

Findados os projetos os alunos devem fazer uma análise comparativa entre os resultados 

projetuais obtidos e o abrigo temporário Condomínio Vale da Esperança, descrito por 

Costa (2016). Nesta análise deve-se considerar o layout do acampamento, as 

infraestruturas e serviços, os materiais e técnicas construtivas, a acessibilidade, o impacto 

no meio ambiente, as relações com o entorno, e outros aspectos que o tutor e os alunos 

julgarem pertinentes.  

Etapa 4: Na quarta etapa é elaborada a síntese das discussões e reflexões, são 

sistematizadas as soluções encontradas para os problemas, prepara-se a apresentação para a 

turma e para o tutor e promove-se a autoavaliação do processo de aprendizagem. A 

apresentação dos trabalhos, definida no início das atividades, pode ser feita por meio de 

recursos como vídeo, power point, memorial descritivo e justificativo, plantas baixas, 

croquis, perspectivas, maquetes, dentre outros.  

Neste plano de trabalho sugerem-se algumas bibliografias básicas para serem 

disponibilizadas aos alunos. No entanto, fica a critério do tutor adicionar outras 

referências. As bibliografias sugeridas, cuja referência completa pode ser encontrada no 

final deste artigo, são: Carbonari e Librelotto (2018), Costa (2016), Costa et al. (2017), 

Leite e Afonso (2001), Sphere Association (2018) e SEDEC / RJ (2006).  

 

6. Considerações finais 

 

Neste artigo foram abordadas duas problemáticas atuais, propondo uma estratégia de 

solução que integre ambas com base no contexto brasileiro. A primeira diz respeito ao 

envolvimento do estudante e profissional arquiteto e urbanista em atividades humanitárias, 

através da participação no projeto de abrigos em acampamentos temporários planejados, 

modalidade de abrigo pouco explorada no Brasil. A segunda aborda a necessidade de 

incorporação de métodos inovadores de ensino e aprendizagem nos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo, principalmente na disciplina de projeto, incentivando a reflexão crítica, o 

desenvolvimento da capacidade de inter-relação e cooperação no trabalho em grupo, a 

autoaprendizagem e auto avaliação, entre outras habilidades.  

O método da ABP aplicado nas áreas do conhecimento é adaptado às diversas 

realidades e necessidades dos cursos e conteúdo de estudo. Por estar embasado na 

proposição de soluções para problemas reais a partir de contextos pré-definidos, acredita-se 

que seja uma alternativa para a incorporação de exercícios projetuais mais 

contextualizados nos cursos de Arquitetura e Urbanismo. Com este enfoque, espera-se que 

a proposição de um plano de trabalho para desenvolver um exercício simulado possa ser 

uma estratégia didática eficiente para o uso do método da ABP no ensino de projeto de 

acampamentos temporários planejados no Brasil. 

Com isso, o desenvolvimento das competências dos estudantes para a problematização 

com foco na aprendizagem, caracteriza a necessidade do levantamento de questões e a 

busca por soluções para problemas reais do contexto brasileiro. Deste modo, espera-se que 

este estudo contribua para a produção cientifica no Brasil sobre o projeto de abrigo em 

acampamentos temporários planejados para cenários de desastre, com foco no ensino em 

Arquitetura e Urbanismo. Assim, visa-se capacitar os estudantes para atuarem em sua 
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carreira profissional com a prevenção, mitigação e preparação a desastres, e na resposta e 

recuperação após incidentes. 
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Notas 

(1) O ShelterBox é composto por ferramentas e utensílios, contendo uma barraca 

familiar, luzes, equipamentos de armazenamento e purificação de água, cobertores 

térmicos e utensílios de cozinha. Mais informações no site: https://www.shelterbox.org. 

 

Referências 

 

BOROCHOVICIUS, E.; TORTELLA, J. C. B. Aprendizagem Baseada em Problemas: um 

método de ensino-aprendizagem e suas práticas educativas. Ensaio: avaliação e políticas 

públicas em Educação, Rio de Janeiro, v. 22, n. 83, p. 263-294, abr./jun., 2014. 

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 

Civil. Departamento de Minimização de Desastres. Módulo de formação: elaboração de 

plano de contingência - apostila do aluno. Brasília, DF, 2017. 

CARBONARI, L. T.; LIBRELOTTO, L. I. Indicadores mínimos e infraestruturas de apoio 

para abrigos temporários fixos e móveis de caráter emergencial. In: ENCONTRO DE 

SUSTENTABILIDADE EM PROJETO - ENSUS, 5, 2017, Florianópolis. Anais 

eletrônicos... Florianópolis: UFSC, 2017. v. 5. p. 82-95.  

CARBONARI, L. T.; LIBRELOTTO, L. I. Indicadores e diretrizes para a seleção e projeto 

de abrigos temporários móveis pós-desastres naturais. In: ENCONTRO DE 

SUSTENTABILIDADE EM PROJETO - ENSUS, 6, 2018, Florianópolis. Anais 

eletrônicos... Florianópolis: UFSC, 2018. v. III. p. 1465-1474. 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOBRE DESASTRES 

(CEPED). Atlas Brasileiro de Desastres Naturais: 1991 a 2012. 2. ed.v. Brasil. 

Florianópolis: CEPED / UFSC, 2013. 

CERQUEIRA, R. J.; GUIMARÃES, L. M.; NORONHA, J. L. Proposta de aplicação da 

metodologia PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas) em disciplina do curso de 

graduação em engenharia de produção da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). 

International Journal on Active Learning, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 35-5, 2016.  

COSTA, F. G. Abrigo de São José do Vale do Rio Preto no Desastre de 2011: uma 

comparação com o Projeto Esfera. 2016. 98 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-

graduação em Defesa e Segurança Civil, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2016. 

COSTA, F. G. et al. Abrigos temporários em desastres: a experiência de São José do Vale 

do Rio Preto, Brasil. Saúde Debate, v. 41, p. 327-337, 2017.  

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 2011. 

517



 
 

 

 

 
 

 

 

 
IXENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

GOOGLE MAPS. 2021. Disponível em: https://goo.gl/maps/VB8cmsn72u92. Acesso em: 

03 jan. 2021. 

GRAAFF, E. de; COWDROY, R. Theory and practice of educational innovation through 

Introduction of Problem-Based Learning in Architecture. The international Journal of 

Engineering Education, Grã-Bretanha, v. 13, n. 3, p.166-174, 1997.  

LEITE, L.; AFONSO, A. S. Aprendizagem baseada na resolução de problemas: 

Características, organização e supervisão. In: CONGRESO DE ENCIGA, 14, Galicia. 

Anais eletrônicos... Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia, 2001. p. 253-260.  

MAHFUZ, E. O ateliê de projeto como miniescola. Arquitextos, São Paulo, ano 10, n. 

115.00, Vitruvius, dez. 2009.  

MAZIERO, L. T. P. Ensino de topografia no curso de arquitetura e urbanismo por meio de 

aprendizagem ativa. PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção, Campinas, SP, v. 9, 

n. 3, p. 179-191, set. 2018. doi: https://doi.org/10.20396/parc.v9i3.8651722. 

PROYECTO ESFERA. Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 

humanitaria en casos de desastre. 3. ed. Reino Unido: Proyecto Esfera, 2011. 

QUARANTELLI, E. L. Patterns of shelter and housing in US disasters. Disaster 

Prevention and Management: An International Journal, v. 4. 3 ed., pp.43-53, 1995. 

PASSOS, F. d´El R. L.; HERDY, F. H.; PASSOS, F. V. Aprendizado baseado em 

problema: o PBL nos cursos de Engenharia e Arquitetura no Brasil. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA - COBENGE, 38, 2010, Fortaleza. 

Anais eletrônicos... Fortaleza, 2010.  

RÊGO, A. E. L. do. Análise e diretrizes para a produção de abrigos temporários em 

situações de emergência. Pós-Graduação lato sensu, Master em Arquitetura. Revista 

Especialize On-line IPOG, Goiânia, v. 1, n. 6, 6 ed., dez. 2013.  

SAVIN-BADEN, M.; MAJOR, C. H. Foundations of Problem-Based Learning. 1. ed. 

New York: Open University Press. 2004. 

SCHRAMM, D.; THOMPSON, P. (Orgs.). First International Emergency Settlement 

Conference: New approaches to new realities. Wisconsin, Madison, U.S. University of 

Wisconsin. Disaster Management Center. Department of Engineering Professional 

Development. 1996. 

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL DO RIO DE JANEIRO (SEDEC / RJ). 

Administração para Abrigos Temporários. Rio de Janeiro: SEDEC / RJ. 2006. 

SIEGEL, M. A. Filling in the Distance Between Us: Group Metacognition During Problem 

Solving in a Secondary Education Course. Journal of Science Education and Technology, 

v.21, n.3, pp 325-341, jun. 2012. 

SOUZA, S. C. de; DOURADO, L. Aprendizagem baseada em problemas (ABP): um 

método de aprendizagem inovador para o ensino educativo. Holos (Online), Natal, ano 31, 

v.5, pp 182-200, set. 2015.  

SPHERE ASSOCIATION. The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum 

Standards in Humanitarian Response. 4. ed. Genebra, 2018. Disponível em: 

<https://spherestandards.org/es/el-manual/editions/> Acesso em: 02 jan. 2021. 

VARGAS, A.; PORTILHO, E. M. L. Metacognição em Grupos de Problem-based Learning 

(PBL). Educação (Online), Santa Maria, v. 42, n. 2, p. 421-434, maio/ago. 2017.  

518



  

 
 

 

 

  

 

   
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 

 

Definição, caracterização e aplicação do Fast Construction 

 

  

Definition, characterization and application of Fast Construction 

 

 
Renan José Guimarães de Melo, graduado, Universidade de Pernambuco. 

Renanjgmelo@hotmail.com 

Alberto Casado Lordsleem Júnior, pós-doutorado, Universidade de São Paulo. 

Acasado@poli.br 

Maria Ezir Rodrigues de Queiroz, graduanda, Universidade de Pernambuco. 

Ezir-queiroz@hotmail.com 

 

 

Resumo 

A instabilidade da economia brasileira impõe à indústria da construção civil superar desafios para 

entregar soluções ágeis ao mercado, exigindo das construtoras a melhoria dos processos de trabalho, 

como forma de atendimento de demanda por prazos curtos, garantia da qualidade e obtenção de lucro. 
Esse contexto é potencializado em obras denominadas de Fast Construction, foco principal deste 

trabalho, cujo objetivo consiste na descrição e análise através de pesquisa de estudo de caso da sua 

aplicabilidade e potencialidades. A metodologia contempla a identificação dos elementos 
característicos do Fast Construction e a análise da influência sobre os processos de trabalho da 

empresa construtora. Como resultado, verificou-se o atendimento de parte dos elementos do Fast 

Construction, além da necessidade de desenvolvimento de soluções para um melhor desempenho da 

construtora. 
 

Palavras-chave: Fast Construction; Construção civil; Gestão da construção 

 

Abstract 

The instability of the Brazilian economy imposes on the civil construction industry to overcome 
challenges in order to deliver agile solutions to the market, requiring builders to improve work 

processes, as a way of meeting demand for short terms, guaranteeing quality and obtaining profit. 

This context is enhanced in works called Fast Construction, the main focus of this work, whose 
objective consists of the description and analysis through case study research of its applicability and 

potential. The methodology contemplates the identification of the characteristic elements of Fast 

Construction and the analysis of the influence on the work processes of the construction company. As 

a result, it was verified that part of the elements of Fast Construction were met, in addition to the need 
to develop solutions for a better performance of the construction company. 

 

Keywords: Fast Construction, Building Construction, Construction Management 
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1. Introdução 

 

A crise econômica em que o Brasil se encontra, também tem reflexos na construção civil, 

tendo sido responsável pelo fechamento de contigente elevado de vagas de emprego nos 

últimos anos, rentabilidade em queda e recuo de vendas (SILVA, 2016). Segundo Morais et 

al. (2021), para sobreviver ao mercado mais restrito e, portanto, ainda mais competitivo, 

tornou-se imperativa a necessidade das construtoras melhorarem a qualidade do trabalho e 

sua eficácia, reduzir desperdícios e custos e aumentar o lucro. A maioria dos gestores 

concorda que a indústria da construção civil é suscetível a gastos desnecessários, atrasos, 

erros e projetos ineficientes. 

Nesse ambiente de ganho de produtividade com redução de custos e de tempo, estão 

inseridos os empreendimentos geradores de renda em que a perda com tempo de obra é 

sinônimo de prejuízo, como por exemplo empreendimentos hoteleiros, empresas que 

precisam de centros de distribuição, indústrias, hipermercados e lojas de departamentos. 

Com o intuito de suprir esta necessidade de obras rápidas surgiu a filosofia do Fast 

Construction (Construções Rápidas, em tradução livre para o português), o qual segundo 

Lima (2014), pode ser definido como “um conjunto de técnicas construtivas, métodos de 

compatibilizadores de projetos, ferramentas de planejamento e técnicas de gestão, submetidas 

a um cronograma apertado e estabelecido, muitas vezes, pelo contratante”. 

Segundo Oliveira (2008), independentemente do tipo de sistema construtivo utilizado, os 

benefícios do Fast Construction são: padronização e racionalização dos processos de 

concepção e construção, rapidez, eficácia e economia de escala, otimização dos processos e 

uso de recursos, desempenho e qualidade previsíveis, gerando maior confiabilidade da gestão 

do empreendimento. 

Este trabalho objetiva uniformizar o entendimento do assunto, através da descrição das 

características do Fast Construction, sua forma de aplicação nos diferentes processos de 

trabalho, buscando demonstrar a potencialidade para aceleração do tempo de obra sem o 

aumento de custos, a partir da estruturação dos processos de projetos, planejamento, 

suprimentos, produção, de controle financeiro e de prazos. 

 

2. Fast Construction 

 

2.1 Definição e origem 

Oliveira (2008) afirma que Fast Construction é um conceito de gestão, que objetiva 

racionalizar e trabalhar concomitantemente todas as etapas do processo construtivo. Facco 

(2014) considera que o Fast Construction pode ser entendido como um caminho a ser 

seguido por empresas de construção que têm o desafio de executar obras que exijam por parte 

dos contratantes uma execução com o menor prazo possível e sem fugir do orçamento 

desejado. 

Embora não possua definições padronizadas, a definição adotada neste trabalho considera 

o Fast Construction uma filosofia de gestão baseada na integração de processos através do 

gerenciamento de projetos e melhores soluções de engenharia construtiva, aplicada pela 

empresa de construção. 
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Historicamente, o emprego do Fast Construction encontra na Europa a segunda guerra 

mundial, o ambiente propício ao seu desenvolvimento, em especial os pré-fabricados de 

concreto e aço, diante da necessidade de reconstrução, gerando grande demanda de 

construções, notadamente edificações residenciais (FACCO, 2014). 

No Brasil, no final do século XX e início do século XXI a partir das influências das novas 

tecnologias de outros países, algumas construtoras começaram a observar que o mercado 

precisava de ideias e conceitos novos que suprissem a demanda do mercado pelas empresas 

de comércio que estavam em ritmo de grande expansão e pelos novos empreendedores que 

não estavam mais satisfeitos com os prazos e atrasos das obras que geravam prejuízos. 

Daí surgiram departamentos nas empresas construtoras e até novas empresas 

especializadas em aplicar o Fast Construction. Destacam-se aquelas empresas, como por 

exemplo Método Engenharia, que desenvolveu o departamento “Método Fast” e também as 

empresas Hochtief e Hoga. 

 

2.2 Elementos do Fast Construction 

A partir da pesquisa bibliográfica foi possível estabelecer os elementos característicos do 

Fast Construction que devem ser inseridos nos processos de trabalho de uma construtora para 

que possa ser implementada uma metodologia que atenda de forma satisfatória as 

necessidades dos clientes desse tipo de mercado que buscam, obras com o menor prazo 

possível, no preço adequado e com a qualidade e customização específica. 

Sendo assim, no Quadro 2.1 são apresentados os elementos que caracterizam o conceito 

Fast Construction, com suas respectivas definições e considerações. 

 

Elemento Definição Considerações 

Contratos de 

sistema integrado 

Contratos que atribuem a uma 

empresa a responsabilidade 

integral pela obra e 

proporcionam uma integração 

entre os grupos. Um único 

contratante assume a 

responsabilidade por todas as 

fases da obra, e até a operação e 

manutenção do 

empreendimento. (FREITAS, 

2011). 

Segundo Freitas (2011), as principais 

modalidades contratuais 

referenciadas ao sistema integrado 

são: contrato “Projeto – Construção” 

(Design-Build); contrato 

“Empreitada Integral” (Turnkey ou 

Chave na mão); e contrato de 

Aliança (Partnering). 

Abordagem Fast 

Track 

Compressão do cronograma de 

projeto e construção através da 

sobreposição das atividades ou 

redução do tempo das mesmas. 

(CHO et al., 2010). 

A obra se inicia com um mínimo de 

projeto concluso e que tem 

consequentemente como uma de 

suas maiores vantagens a redução de 

prazos (GIMENES, 2012). 

Quadro 2.1: Elementos característicos do Fast Construction. Fonte: elaborado pelos autores 

Continua 
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Continuação 

Elemento Definição Considerações 

Compatibilizador

es de projetos 

Compatibilizar é analisar, 

verificar, confrontar e esmiuçar 

todas as etapas de produção de 

um empreendimento. As 

diversas disciplinas que fazem 

parte de um empreendimento 

estão inter-relacionadas em 

todas as etapas da obra. 

(HOROSTECKI, 2014). 

A compatibilização torna a execução 

das obras padronizada, planejada e 

racionalizada a partir da 

minimização de interferências. 

Segundo  Horostecki (2014), 

compatibilizar projetos requer 

investimentos que podem 

representar de 1% a 1,5% do custo 

da obra, mas pode gerar diminuição 

de despesas que varia de 5% a 10%. 

Racionalização Segundo Fraga (2006), 

racionalização pode ser definida 

como um processo composto 

pelo conjunto de ações que 

objetivem otimizar o uso dos 

recursos materiais, humanos, 

organizacionais, energéticos, 

temporais e financeiros 

disponíveis na construção. 

Segundo Vivan, Paliari e Novaes 

(2010) para que a produção de uma 

obra seja racionalizada, é necessário 

que haja um controle científico por 

meio de filosofias de gerenciamento 

dos processos construtivos, que 

garanta a racionalização, como 

exemplo a filosofia Lean 

Construction. 

Padronização De acordo com Calçada (2014), 

a padronização é definida como 

a aplicação de normas a um 

ciclo de produção ou um setor 

industrial completo com 

objetivo de estabilizar o produto 

ou o processo de produção. 

Silva (2016) afirma que sem um 

processo de padronização, não há 

como promover melhorias, visto será 

apenas uma variação do processo. 

Deve-se padronizar e estabilizar o 

processo, de modo que as melhorias 

contínuas possam ser realizadas. 

Gerenciamento 

do 

Empreendimento 

É definido por Lucariny (2013) 

como o planejamento em geral, 

coordenação e controle do 

empreendimento, desde sua 

concepção, implementação e 

execução até a sua entrega. 

Deve ser focado em atender os 

requisitos do cliente, a fim de 

produzir um empreendimento viável 

financeiramente, que deve ser 

concluído sem atrasos, com custo 

dentro do autorizado e que atenda 

aos requisitos do cliente. 

(LUCARINY, 2013). 

Quadro 2.1: Elementos característicos do Fast Construction. Fonte: elaborado pelos autores 

Para este trabalho foi restringido os processos citados por (BURGMANN, 1982); 

(KASIM, ANUMBA e DAINTY, 2005); (OLIVEIRA, 2008); (CHO, 2010); (FREITAS, 

2011); (GIMENES, 2012); (HALLACK, 2012); (PATRÍCIO, 2012), (FACCO, 2014), 

(LIMA, 2014) e (OLIVEIRA, 2018), os quais sofrem influências dos elementos 

característicos do Fast Construction e se diferenciam na sua metodologia de trabalho dos 

procedimentos tradicionais. Existem cinco processos do Fast Construction, para os quais são 

apresentadas as suas características no Quadro 2.2. 
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Processo Características Referências 

Comercial O processo comercial consiste no contato com os clientes em busca de negócios; negociação de 

proposta; e assinatura do contrato, o qual é um facilitador do processo. As modalidades dos sistemas 

integrados de contrato são: contrato “Projeto-Construção” (Design-Build), no qual uma entidade 

contratada responsabiliza-se pelos serviços; contrato “Empreitada Integral” (Turnkey), no qual o 

empreendedor contrata o empreendimento inteiro, recebendo-o para operá-lo; e contrato de Aliança 

(Partnering), no qual há o compromisso entre organizações maximizando a eficiência delas. 

Batavia (2000); 

Bueno (2009); 

Puddicombe 

(2009); Freitas 

(2011) 

De projeto O processo de projeto é uma atividade do desenvolvimento da construção civil que compreende os 

projetos das disciplinas do produto. Os elementos do Fast Construction que influenciam no processo de 

projeto são a abordagem Fast Track e os compatibilizadores de projeto. 

Mello (2012); 

Melo (2014) 

De 

planejamento 

e controle 

No processo de planejamento e controle é elaborado o cronograma do empreendimento. Os principais 

controles a serem observados nas obras Fast Construction são os de custos e prazos. Para controlar 

custos são necessárias três capacidades essenciais: produzir uma estimativa; produzir uma contabilidade 

retrospectiva; modificar a projeção dos custos de acordo com as decisões tomadas ao longo do tempo. 

Kern (2005) 

De produção O processo de produção consolida uma metodologia de trabalho gerando ganho de produtividade, 

aceleração da obra e redução de custos. Os principais elementos do Fast Construction são a 

racionalização e a padronização. Para que exista racionalização é necessário que haja filosofias, como a 

filosofia Lean Construction (Construção Enxuta), que consiste na integração entre o produto e o 

planejamento de resultados. A padronização é a aplicação de normas a um ciclo de produção com 

objetivo de estabilizar o produto ou o processo. Uma ferramenta de gerenciamento, apresentada na 

Figura 2.1, que auxilia na padronização por meio de um ciclo de atividades é o ciclo PDCA. 

Burstrand 

(1998); Calçada 

(2014); 

Costantino 

(2014) 

De 

suprimentos 

O processo de suprimentos consiste na compra e disposição dos materiais, equipamentos e mão de obra, 

no decorrer do empreendimento. Nesse processo, as considerações sobre Just in Time, Lean 

Construction e procedimentos padronizados são essenciais para o desenvolvimento eficiente da obra. 

Quanto as organizações desse processo, elas devem estar divididas como apresentado no Quadro 2.3. 

Barp (2009); 

Branco e 

Santos (2013) 

Quadro 2.2: Processos do Fast Construction. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Figura 2.1: Ciclo PDCA. Fonte: (BEER, 2017) 

 

 

Quadro 2.3: Tipos de organizações do setor de suprimentos. Fonte: (BARP, 2009) 

 

A Figura 2.1 se refere ao Ciclo PDCA (plan, do, check, act), ferramenta de 

gerenciamento que auxilia na padronização no processo de produção, e o Quadro 2.3 

apresenta os tipos de organização do processo de produção, ambos foram citados no 

Quadro 2.2. 

 

3. Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral descrever o Fast Construction, permitindo 

analisar através de pesquisa de estudo de caso a aplicabilidade e potencialidades. 

 

4. Metodologia 

 

Este trabalho se propôs a realizar uma pesquisa de estudo de caso do tipo exploratória-

descritiva (GIL, 2010), a qual buscou proporcionar maior familiaridade com o objeto de 

estudo e descrever suas características de modo a revelar a presença ou ausência nos 

processos do Fast Construction na empresa, buscando ainda indicar as possíveis melhorias. 

Foram estabelecidos dois indicadores de desempenho para avaliação da empresa 

estudada. O primeiro indicador diz respeito ao atendimento às premissas do Fast 

Construction e foi calculado a partir dos questionamentos realizados no questionário. O 

segundo indicador estabelece o desempenho global da empresa no atendimento das 

mesmas premissas e foi calculado analisando os questionamentos apresentados. 
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Foi estabelecida uma faixa de valores para interpretação dos dois indicadores: ideal: ≥ 

90%; satisfatório: < 90% e ≥ 70%; regular: < 70% e ≥ 50%; ruim: < 50%. Foi elaborado 

um elemento operacional na forma de questionário para obter as informações necessárias 

para o estudo de caso. Por fim, foi realizada a análise dos dados obtidos e comparados com 

as proposições levantadas no referencial teórico a fim de propor melhorias nos processos 

de trabalho para o melhor enquadramento no conceito Fast Construction. O Quadro 4.1 

apresenta informações sobre a empresa analisada no estudo de caso. 

 

Informações sobre 

a empresa 

Informações sobre o 

empreendimento/obra 

Exigências de padronização de 

acordo com o Caderno do 

Construtor 

Empresa de 

pequeno porte com 

sede na cidade de 

João Pessoa – PB. 

Tem familiaridade 

mediana com o 

Fast Construction. 

É especializada em 

execuções de obras 

com cronogramas 

curtos, orçamentos 

apertados e 

geradores de renda 

para os clientes. A 

empresa não possui 

certificações ISO, 

nem um sistema de 

gestão da 

qualidade. 

O empreendimento é uma 

obra localizada em Recife-

PE, no bairro do Ibura. É 

uma filial em terreno de 

530m², constituída de 

pavimento térreo com 

250m², pavimento superior 

com 140m², 

estacionamento para dez 

veículos e dois jardins em 

solo natural. O 

empreendimento possui 

um orçamento de R$ 

580.000,00, prazo de 

entrega estabelecido pelo 

contratante de 100 dias e 

um documento 

formalizado chamado 

“Caderno do Construtor”. 

Para lojas construídas sob terrenos 

alugados, a cobertura deverá ser de 

estrutura metálica com telhas 

trapezoidais de zincalume 

dimensionadas segundo as normas 

ABNT aplicáveis no caso; para lojas 

construídas sob terrenos próprios a 

cobertura deverá ser de laje 

dimensionada para suportar uma 

carga de no mínimo 350kg/m²; o 

acabamento deverá ser de 

porcelanato para piso e revestimento 

cerâmico para todas as paredes; 

estacionamento em concreto polido 

com Fck de 30MPa; execução de 

fachadas padronizada, com paredes 

revestidas por pastilhas 10x10 

branco neve e marquise em estrutura 

metálica com revestimento em ACM 

(Alumínio Composto). 
Quadro 4.1: Informações sobre a empresa e a obra executada por ela. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

5. Apresentação e análise de resultados 

 

5.1 Processos de trabalho 

5.1.1 Processo comercial 

O contrato firmado entre a empresa e o cliente tem arranjo funcional do tipo “Projeto-

Construção” no qual, neste caso, a empresa é responsável pela execução de todos os 

projetos, aquisição de todas documentações pertinentes, aquisição de materiais e 

equipamentos, execução da obra e gerenciamento. Fica sobre responsabilidade do cliente a 

montagem e operacionalidade do empreendimento. 

Alguns pontos positivos podem ser observados, são eles: o contrato do tipo “Projeto-

Construção”, que permite a sobreposição das fases de projeto e construção; o fato de o 

cliente possuir um documento formal de exigências e confeccionar um programa com 

projeto básico, eliminando os riscos associados as modalidades contratuais integradas; o 
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fato de a empresa realizar uma proposta de orçamento, mitigando os riscos de estouros de 

orçamento; a modalidade de preço global traz segurança para o cliente, pois transfere a 

responsabilidade dos custos para a empresa. 

 

5.1.2 Processo de projeto 

A empresa é responsável pela elaboração de todos os projetos executivos do 

empreendimento, são elaborados um total de dez projetos executivos, são eles: 

arquitetônico; estrutural; instalações; cobertura; luminotécnico; incêndio e pânico; 

paginação de forro; fachada e layout de loja. Mesmo possuindo pouco conhecimento do 

termo Fast Track, empresa utiliza essa abordagem no seu processo de projeto. 

Analisando os dados obtidos no estudo de caso, foi possível observar aspectos positivos 

da aplicação dos elementos do Fast Construction: utilização da abordagem Fast Track; boa 

quantidade de projetos executivos; projetos realizados por equipe multidisciplinar própria 

da empresa; compatibilização de projetos realizada pela mesma equipe de projeto; 

retroalimentação do setor de obra para o setor de projetos. 

Entretanto, alguns aspectos negativos devem ser observados: ausência de alguns 

projetos que podem gerar ganhos de produtividade e melhor execução, como exemplo, 

projeto de alvenaria de vedação e projeto de impermeabilização; deficiência no repasse de 

projetos para o setor de obra que causa atrasos, podendo ser eliminada com a utilização de 

dispositivos portáteis (Ipad’s e tablet’s) para a comunicação instantânea entre os setores; 

compatibilização dos projetos feita com software AutoCad 2D que pode gerar falhas e 

atrasos, a utilização de ferramentas BIM garante uma compatibilização mais eficaz. 

 

5.1.3 Processo de planejamento e controle 

A empresa desenvolve, um cronograma detalhado de execução de atividades que é 

encaminhado ao cliente para análise e acompanhamento. Os processos de trabalho 

executados pela empresa e pelos terceirizados, são adicionados ao cronograma geral, que é 

a ferramenta de planejamento prévio utilizada pela empresa.  

São considerados boas implementações de elementos do Fast Construction, dentro do 

processo de planejamento e controle: estudo para escolha de soluções de engenharia nos 

processos de trabalho; elaboração de cronograma geral do empreendimento; controle de 

custos gerenciado por setor específico; levantamento de dados para retroalimentação e 

melhoramento do processo de planejamento. 

Alguns aspectos analisados necessitam de melhorias, são eles: falta de documentos 

específicos de cada processo de trabalho, como plano de ação e planejamentos de longo, 

médio e curto prazos; monitoramento de prazo, restringido apenas à cronograma geral, sem 

estudos para previsão de atrasos e planos de ação pré-determinados para correção de 

desvios de cronograma; falta de indicadores de desempenho que auxiliam no planejamento 

de futuros empreendimentos, potencializando o levantamento de dados. 

 

5.1.4 Processo de produção 

Quanto ao processo de produção, os elementos do Fast Construction mais 

influenciadores são a racionalização e a padronização dos processos. A empresa busca 

utilizar métodos construtivos que possibilitem de forma mais satisfatória a racionalização. 
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Em relação à padronização dos processos construtivos, a empresa possui padrões bem 

estabelecidos de execução, garantidos pela baixa rotatividade da mão de obra (permitindo 

que o mesmo funcionário realize diversas vezes a mesma tarefa), a aquisição de materiais e 

equipamentos de fornecedores padronizados e experiência na execução dessas obras. 

Analisando todos os dados, foram elencados os seguintes aspectos positivos: política de 

racionalização de processos, visando a adoção de melhores práticas de engenharia, e não 

somente, aumento de mão de obra, mudança de técnica de construção ou equipamento; 

estudo das técnicas construtivas para o melhor desempenho na execução; fixação de uma 

equipe de trabalho, a partir de uma baixa rotatividade de mão de obra. 

É possível a melhoria de alguns procedimentos, são eles: utilização de filosofias de 

racionalização e melhoria contínua dos processos, como a Engenharia Enxuta e o Ciclo 

PDCA; documentar os padrões construtivos da empresa para repasse mais seguro e eficaz 

das informações; análise constante dos padrões e realização constante de treinamentos para 

atingir sempre a melhoria contínua dos padrões construtivos. 

 

5.1.5 Processo de suprimentos 

A empresa possui um banco de dados de fornecedores em seu departamento financeiro 

que gerencia todas as operações de aquisição de materiais e equipamentos. Esse banco de 

dados é alimentado por avaliações do setor de obras que qualificam os fornecedores 

seguindo os seguintes critérios: qualidade nos materiais e equipamentos; prazo de entrega; 

materiais e equipamentos padronizados; e preço. Todos os equipamentos utilizados na 

empresa são alugados de fornecedores parceiros. 

O processo de suprimentos apresentou alguns elementos positivos em relação às 

premissas do Fast Construction, são eles: cadeia de suprimentos estruturada com banco de 

dados de fornecedores; constante avaliação de desempenho dos fornecedores. 

Contudo alguns aspectos necessitam de melhorias, são eles: procedimento pouco 

profissional de gerenciamento dos materiais no canteiro de obra; sistema centralizado de 

organização, sendo mais eficiente um sistema semicentralizado que potencializa a gestão 

de suprimentos; falta de uma especificação para aquisição de materiais que apresente 

prazos mínimos de solicitação e de entrega, com o intuito de padronizar a aquisição de 

materiais e mitigar possíveis falhas no processo. 

 

5.2 Indicadores de desempenho 

A Figura 5.1 apresenta o indicador de atendimento às premissas do Fast Construction. 

 

 
Figura 5.1.  Atendimento das premissas Fast Construction. Fonte: elaborado pelos autores. 
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O indicador de atendimento às premissas do Fast Construction foi estabelecido 

analisando se a empresa cumpriu ou não os questionamentos apresentados no questionário 

em relação a cada processo de trabalho, apresentados no Quadro 2.2. Para calcular o 

indicador, foi determinado o índice de aspectos positivos. Para que esse índice fosse 

determinado, foi feita a divisão do total de aspectos (positivos e negativos) identificados 

pelos aspectos positivos. 

Analisando a Figura 5.1, observa-se que o processo comercial da empresa atingiu um 

ideal no atendimento às premissas Fast Construction, devido a utilização de um sistema 

integrado de contrato com fixação de preço global e mitigação de riscos por parte do 

cliente. Pode-se observar também que o processo de suprimentos atingiu o menor nível de 

desempenho, interpretado como ruim, pelo fato de a empresa apontar um processo de 

suprimentos ainda muito artesanal, utilizar uma organização centralizada do processo de 

suprimentos e da falta de documentos de gerenciamento do processo. 

O indicador de atendimento global apontou que a empresa atingiu um desempenho de 

58% no atendimento às premissas do Fast Construction. Ele é considerado regular, a partir 

da interpretação da faixa de valores apontada na metodologia do estudo de caso, mas com 

alta potencialidade de crescimento. Para tornar-se excelência na execução de 

empreendimentos do tipo Fast Construction, é necessário que a empresa corrija os 

aspectos negativos a partir das soluções apresentadas. Vale salientar que o fato da empresa 

não possui certificação ISO 9000 e um Sistema de Gestão da Qualidade, pesa 

negativamente para o nível de posicionamento da empresa no mercado. 

 

6. Conclusões 

 

O Fast Construction é baseado em abordagens de gerenciamento de projetos e melhores 

soluções de engenharia construtiva, aplicado nos diferentes processos de trabalho de uma 

empresa de construção. Foram identificados como elementos característicos do Fast 

Construction: contratos sob sistemas integrados, abordagem Fast Track, 

compatibilizadores de projetos; racionalização; padronização e gerenciamento do 

empreendimento. Tais elementos influenciam os diferentes processos de trabalho de uma 

empresa de construção que busque executar obras do tipo Fast Construction. Foram 

identificados os seguintes processos como aderentes ao Fast Construction:  comercial, 

projeto, planejamento e controle, produção e suprimentos. 

Pode-se analisar alguns aspectos positivos mais relevantes em relação às premissas do 

Fast Construction que a empresa do estudo de caso apresentou, são eles: o contrato do tipo 

“Projeto-Construção”; utilização da abordagem Fast Track; elaboração de cronograma 

geral do empreendimento; controle de custos gerenciado por setor específico; firmado 

dentro da empresa uma política de racionalização de processos; cadeia de suprimentos 

estruturada com banco de dados de fornecedores. Além disso, também foram analisados os 

aspectos negativos mais relevantes, são eles: compatibilização dos projetos feita apenas 

com software AutoCad 2D; falta de alguns projetos; falta de documentos específicos de 

cada processo de trabalho, como plano de ação e planejamentos de longo, médio e curto 

prazos; utilização de filosofias de racionalização; falta de uma planilha formalizada para 

aquisição de materiais. 
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Posteriormente, foi analisado que o resultado do indicador de atendimento global da 

empresa atingiu um desempenho regular, especificamente de 58%, no atendimento às 

premissas do Fast Construction. 
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Manifestações patológicas da interface esquadria/vão: um estudo de caso
exploratório à estanqueidade em janelas de alumínio

Pathological manifestations wall/window interface: an exploratory case
study about watertightness on aluminum windows
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Resumo
A homologação das esquadrias de alumínio dentro do PBQP-H foi um passo rumo à padronização e
elevação da qualidade e da sustentabilidade do setor no Brasil. Contudo, a falta de critérios
específicos quanto aos procedimentos de instalação resulta em manifestações patológicas. Este
artigo objetiva analisar as patologias por falhas de estanqueidade em esquadrias de alumínio, na
interface esquadria/vão, em um estudo de caso exploratório. Sabe-se que os fornecedores de perfis,
fabricantes e sistemistas homologados pelo programa devem oferecer produtos que atendam à
ABNT NBR 10821:2017. Conclui-se que, apesar da ABNT NBR 15575:2013 estabelecer ensaios
que avaliam a estanqueidade da interface esquadria/vão, a inexistência de um procedimento de
instalação normatizado colabora na ocorrência de manifestações patológicas.

Palavras-chave: Estanqueidade na interface; Esquadrias de Alumínio; Manifestação Patológica.

Abstract

The approval of aluminum frames within the PBQP-H was a step towards the standardization and
elevation of the quality and sustainability of the sector in Brazil. However, the lack of specific
criteria for installation procedures results in pathological manifestations. This article aims to
analyze the pathologies due to leaks in aluminum frames, in the frame / gap interface, in an
exploratory case study. It is known that the suppliers of profiles, manufacturers and systemists
approved by the program must offer products that meet ABNT NBR 10821: 2017. It is concluded
that, although ABNT NBR 15575: 2013 establish tests that assess the tightness of the miter / gap
interface, the lack of a standardized installation procedure contributes to the occurrence of
pathological manifestations.

Keywords: window/wall interface; pathological manifestation; watertightness.
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1. Introdução

A sustentabilidade é uma necessidade global e envolve o equilíbrio de três dimensões:
Econômica, Social e Ambiental. Neste contexto, a edificação deve ser durável, consumir o
mínimo possível de materiais, flexível de forma a promover o reuso / reciclagem da
edificação e de suas partes, de fácil manutenção, utilizar-se de iluminação e ventilação
natural de maneira a propiciar o conforto térmico dos usuários sem o uso de equipamentos
ou evitando o consumo de energia adicional, proporcionar o máximo proveito da paisagem
do entorno, ter baixo impacto ambiental, entre tantos outros aspectos que compõem a
busca pela edificação mais sustentável. Edificações mais sustentáveis devem ser propostas
em termos globais, pensando no todo e sua interface com o ambiente onde se insere e
também, por suas partes, onde as esquadrias assumem uma grande relevância na atribuição
destas características.

Segundo CBIC (2017), o termo esquadria é definido com o “nome genérico dos
componentes formados por perfis utilizados nas edificações (...)”. Logo, a esquadria não
deixa de ser um dos elementos do Sistema de Vedação Vertical de uma edificação, tendo
em vista que possui a função de vedar os vãos de abertura do mesmo.

Já a NBR 10821-1 (ABNT, 2017) ainda acrescenta que a definição dependerá de: a) sua
finalidade, utilização ou função (para janela, porta, claraboia, coberturas, marquises e
fachada - cortina) ; b) seu movimento (folha fixa, giro de eixo vertical, projetante e de
tombar, pivotante, basculante, de correr, guilhotina, projetante deslizante/ maxim-ar,
sanfonada/camarão, integrada - caixilho com persianas, reversível, especiais - alçante, de
girar e tombar, de correr com giro, de correr paralela e de tombar e de correr transversal) ;
; c) suas partes (acabamento, contramarco, marco com travessa superior, ombreira e
peitoris, bandeira, travessa intermediária, folha, pano, montantes, travessa, pinázio,
baguete, junta, veneziana, pano tipo veneziana, caixa, pingadeira, persiana, persiana de
enrolar e arremate ou guarnição de acabamento), e d) seus componentes (alavanca,
borboleta, braço, bucha, chumbador, cremona, dobradiça, elementos de fixação, escovas de
vedação, fecho, gaxeta/guarnição de vedação, grapa, pivô, puxador, roldana e selante).

Esse é um dos itens mais importantes de uma obra, e muitas vezes figura entre os mais
custosos. As esquadrias podem ser denominadas como o item do imóvel que executa um
grande número de funções, representando de 8 a 14% do custo total da construção.
(GUELLA; SATTLER, 2004). Entretanto, as atividades de manutenção, para esquadrias
que apresentam falhas de desempenho podem elevar os percentuais de participação do
custo ao longo da vida útil da edificação.

Existem uma infinidade de tipos de esquadrias, variando quanto ao modelo e tipos de
materiais, sendo o desempenho técnico deste elemento, um critério para a especificação em
projeto. As esquadrias podem ser divididas em dois grandes grupos – prontas, que são
adquiridas em lojas de varejo, em medidas padrão pré-determinadas, ou fabricadas sob
medida, solicitadas sob encomenda, conforme o projeto. Ambos os modelos aceitam uma
diversidade de materiais. A figura 1, ilustra algumas geometrias possíveis para esquadrias
no material PVC, do retangular ao triangular, com uma ou mais folhas, com ou sem
bandeira (pequena janela superior). Além disso, pode-se observar um corte com o
detalhamento do perfil e câmeras internas, com perfil metálico para maior resistência.
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Figura 1: Modelo de esquadria em PVC. Fonte: Librelotto (2009).

As esquadrias pré-fabricadas, comercializadas nas lojas de materiais de construção,
possuem como caráter predominante a disponibilização por empresas de maior porte, com
pouca oferta local pelo menos no que se refere às janelas. As janelas sob encomenda
possuem grande disponibilidade local, gerando todo um impacto social na comunidade. Já
as portas, cujo uso de medidas padrão é mais comum, possuem oferta pelos dois
segmentos, quando em madeira e uma distribuição voltada aos maiores comerciantes,
quanto em outros materiais como o aço ou PVC e vinil.

O desempenho técnico da esquadria, dependerá essencialmente de duas questões: i) a
qualidade técnica do vão da vedação onde será colocada e sua fixação a este; ii) a
qualidade intrínseca da esquadria. No projeto para especificação da esquadria, deve-se
considerar o seu dimensionamento conforme necessidades de ventilação e iluminação do
ambiente projetado, requisitos de segurança patrimonial, estanqueidade ao ar e à chuva,
isolamento térmico e acústico e comportamento estrutural em relação ao tamanho do vão.
Ainda deve ser prevista a localização e dimensões conforme regulamentos locais -Plano
Diretor e Código de Obras Municipais e o sentido de abertura de portas e janelas (para
evitar a divisão dos compartimentos e facilitar a definição do layout do mobiliário.

Embora haja normas técnicas que estabeleçam os requisitos de desempenho para as
esquadrias em seus diferentes materiais constituintes, os procedimentos construtivos
relativos à boa técnica construtiva não são uniformes. O uso de práticas pouco
consolidadas, assim como produtos de baixa qualidade, podem gerar a incidência de
manifestações patológicas na edificação e problemas de funcionamento das mesmas.

Este artigo tem como objetivo analisar os principais problemas apresentados por
esquadrias em um estudo de caso de abordagem exploratória.

2. Revisão Bibliográfica

Com a implementação de programas de qualidade na construção civil, é possível
minimizar os risco de incidência de manifestações patológicas e de outros problemas
relacionados às esquadrias de alumínio. Travassos (2010) sugere que o ideal é que a
compra deste material seja feita de um fabricante homologado pelo PBQP-H (Programa
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Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat), um programa legitimamente
brasileiro, administrado pelo Governo Federal por meio do Ministério das Cidades. O
mesmo objetiva elevar a qualidade dos materiais e serviços envolvidos, combater a não
conformidade e impulsionar a produtividade de todos os segmentos da construção civil.

O PBQP-H estrutura-se em 3 projetos: o SiAC (Conformidade de Empresas de
Serviços e Obras), o SiMaC (Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais,
Componentes e Sistemas Construtivos e o SINAT (Sistema de Avaliações Técnicas).
(PBQP-H, 2021)

Dentro do PBQP-H, como um braço do SiMaC, foram implementados os PSQs
(Programas Setoriais de Qualidade), voltado aos diferentes materiais e etapas da obra. A
homologação e implementação do PSQ das esquadrias de alumínio foi possível graças a
uma iniciativa em co-organização entre a AFEAL e a ABAL, que, com intuito de
promover uma melhora na qualidade de toda a cadeia produtiva, agruparam fornecedores
de perfis, sistemistas e fabricantes de esquadrias. Para receber essa certificação, as
esquadrias passam por uma série de ensaios laboratoriais, dando provas concretas ao
mercado da qualidade e da conformidade dos sistemas de esquadrias especiais de alumínio
em todas suas etapas de fabricação, do projeto à montagem. (TRAVASSOS, 2010).

Conforme complementa Ludovico (2016), o PSQ das esquadrias de alumínio avalia de
forma permanente e constante o desempenho dos produtos. É feita a realização de coletas
de amostras, seja em pontos de venda ou do próprio estoque do fabricante, e as mesmas são
encaminhadas ao IPT, a fim de que sejam submetidas a ensaios. O objetivo principal é
averiguar se as normas técnicas aplicáveis para o determinado produto estão sendo
atendidas pelo fabricante. Realizados os ensaios, são emitidos os laudos de avaliação e os
resultados são divulgados ao mercado.

De acordo com o PBQP-H (2021), dentro dos programas setoriais, o índice de
conformidade dos setores de fabricação de esquadrias varia de acordo o tipo de material
utilizado no componente: esquadrias de aço (conformidade de 22%), esquadrias de PVC
(conformidade de 36%) e portas e janelas de correr em alumínio (23,20%). Tais índices
de conformidade são bastante baixos quando comparados com outros setores como a
fabricação do cimento (99%) e placas cerâmicas para revestimento (90,3%), representando
os menores índices de conformidade entre todos os setores inclusos nos PSQs.

O relatório setorial n.10, do Programa Setorial de Qualidade em portas e janelas de
correr em alumínio, publicado em 02/2021, aponta o início da implementação da
qualificação, neste setor, em 2017, portanto bastante recente e envolve uma complexa
relação de empresas: sistemistas, extrusoras, beneficiárias dos perfis de alumínio e
empresas fabricantes dos componentes para as esquadrias, fabricantes de selantes,
fabricantes de portas e janelas de correr de alumínio próprio, de terceiros ou
multissistemas.  De acordo com relatório setorial n. 10,

“Atualmente, participam do Programa Setorial da Qualidade de Portas e Janelas
de Correr de Alumínio: 3 empresas exclusivamente sistemistas, e 2 empresas
simultaneamente sistemistas e fabricantes. Há a participação de 2 empresas fabricantes
multissistemas, e também são avaliadas 7 marcas de empresas que não participam do
Programa.” (Relatório Setorial N. 10, 2021)

Ainda é importante salientar que, a fim de que se atinja o desempenho adequado, e que
seja garantida a qualidade do produto, além da qualidade dos materiais empregados e as
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certificações, a esquadria de alumínio deve ser montada por um profissional treinado e
qualificado para tal serviço. O que acontece na prática é que muitas vezes as empresas
enfrentam dificuldades de encontrar esse tipo de profissional (ALCOA ALUMÍNIO S.A,
2015 apud LUDUVICO, 2016). Além disto, o desempenho final sofrerá influência dos
trabalhos que antecedem a fixação da esquadria, como por exemplo a execução dos vãos
de alvenaria.

Nesse contexto, a verificação da qualidade e desempenho da esquadria deve atender as
seguintes normativas: ABNT NBR 7199:2016; ABNT NBR 8117:2011; ABNT NBR
10821- partes 1 a 4:2017; ABNT NBR 12609:2017; ABNT NBR 13756:1996; ABNT
NBR 14125:2016; ABNT NBR 15575-4:2013; ABNT NBR 15969- partes 1 a 3:2011.
Tais normas apresentam os requisitos e critérios normativos para estabelecer o desempenho
inferior, intermediário e superior, além de requisitos de conformidade verificados no
SiMaC.

As esquadrias de alumínio deve atender a requisitos de permeabilidade ao ar,
estanqueidade à água, resistência a cargas uniformemente distribuídas, resistência ao
esforço horizontal com um e dois cantos imobilizados, resistência à flexão, dez mil ciclos
de ações repetidas de abertura e fechamento e índice de redução sonora ponderado.

Porém, no que tange à interface esquadria/vão, a norma técnica NBR 10821 - 5
(ABNT, 2017) não dá orientações específicas quanto à vedação e acabamento, quando diz
que o fabricante deve instruir a forma de realizá-los, deixando esta parte tão importante da
instalação muito vaga. Essa falta de procedimentos de instalação homologados e
normatizados certamente contribui para a redução na qualidade técnica do serviço de
instalação, e logicamente, em manifestações patológicas recorrentes e, por muitas vezes, de
difícil solução. Isso se deve também à grande resistência oferecida pelas próprias
construtoras em investir em materiais específicos e de qualidade, e em mão de obra
especializada para esse tipo de serviço.

Apesar da ausência de orientações específicas e da não existência de um procedimento
de instalação normatizado, a norma técnica NBR 15575 - 4 (ABNT, 2013) avalia a
estanqueidade da interface esquadria/vão, como descreve no item 10.1.1:

“(...)os sistemas de vedação vertical externa da edificação habitacional, incluindo
a junção entre a janela e a parede devem permanecer estanques e não apresentar infiltrações
que proporcionem borrifamentos, ou escorrimentos ou formação de gotas de água aderentes
na face interna, podendo ocorrer pequenas manchas de umidade, com áreas limitadas aos
valores indicados na Tabela 12.” (ABNT NBR 15575-4:2013)

A despeito de todos os ensaios e certificações de desempenho a que possam ser
submetidas as esquadrias de alúminio, observa-se ainda a ocorrência de manifestações
patológicas que serão analisadas de maneira exploratória a seguir.

2.1 Procedimentos e boas práticas

A norma técnica NBR 10821 - 5 (ABNT, 2017) estabelece 3 tipos de métodos de
fixação das esquadria externas conforme o tipo de vão (vão-osso ou vão com acabamento):
vão com contramarco, vão sem contramarco e vão de fachada com fixação por ancoragem
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mecânica. Com o uso de contramarco a chumbagem pode ser com o uso de grapas ou
fixação mecânica. Já o uso direto do marco pode ser fixado, com grapa, com fixação
mecânica ou ainda, fixação mecânica e química.

A mesma norma ainda estabelece que a colocação das esquadrias deve ser realizada de
acordo com o manual de instruções que deve conter: condições de recebimento,
conferência do contramarco e da esquadria, armazenamento e manuseio das esquadrias e
suas partes, preparação, conferências das dimensões e condições do vão onde será instalada
a esquadria ou contramarco, forma de instalação, pintura e acabamento, instalação de
componentes, espessura e instalação de vidros, classificação das esquadrias, manutenção e
limpeza, fornecedores e assistência técnica assim como outras informações que possam
assegurar o nível de desempenho estabelecido em projeto.

Diversos manuais de instalação de esquadrias podem ser encontrados a exemplo de:
MGM (2021), PortalMad (2021), Hydro (2021), AeCweb (2021), Sasazaki (2021) entre
tantos outros ainda em versões de vídeo digitais como da CMC (2021).

3. Método

3.1 Revisão Bibliográfica

O presente estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica sobre as principais questões
e informações relacionadas tanto à qualidade das esquadrias de alumínio quanto ao
desempenho à estanqueidade da interface esquadria/vão. Para isso, utilizou-se de
conteúdos disponíveis em sites, tais como o Google Acadêmico e Portais de Periódicos,
bem como de informações disponibilizadas pelos fabricantes homologados pelo PBQP-H,
normas técnicas vigentes e informações obtidas em campo pelas próprias autoras ao longo
de suas experiências profissionais.

3.2 Realização do Estudo de Caso

De acordo com Yin (2010), um estudo de caso exploratório visa contribuir a fim de
esclarecer uma situação quando as informações são demasiadamente escassas. O mesmo
considera que o nível de investigação é menos rigoroso, quando relacionado a um estudo
de caso descritivo. Com o objetivo de prover ao pesquisador um aprofundamento do
conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa, por vezes se trata de uma fase
preliminar de um projeto mais longo.

Para atingir tal objetivo, serão avaliados de forma exploratória os principais problemas
associados à interface esquadria/vão. Também serão brevemente citados alguns dos
problemas relacionados à fabricação de esquadrias de alumínio. Neste primeiro momento,
não será realizada uma análise estatística ou contagem de ocorrência das manifestações. Os
problemas serão apontados a partir da percepção prática considerando a experiência
profissional das autoras.
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4. Resultados

Conforme descrito no relatório setorial n.10, do Programa Setorial da Qualidade em
portas e janelas de correr em alumínio, publicado em 02/2021, o fabricante IBRAP -
Indústria Brasileira de Alumínio e Plásticos, possui o maior número de produtos
comercializados qualificados. Em decorrência disso, julgou-se que a empresa demonstra
alto grau de confiabilidade, e portanto, os procedimentos de instalação recomendados pela
mesma serão utilizados como referência de boa prática para a avaliação das manifestações
patológicas consideradas mais comuns.

4.1 Metodologias de instalação a serem analisadas

Antes de fazer qualquer menção aos problemas encontrados nas obras da empresa
fornecedora em estudo (que não será identificada), é preciso delimitar as metodologias de
instalação a serem analisadas. Conforme os manuais de instalação de esquadrias
disponibilizados pela fabricante IBRAP (2020), a empresa faz uso de três diferentes
métodos de instalação, para as mais variadas tipologias de abertura. Para sintetizar o
assunto, delimitou-se a análise à tipologia genérica “janela de correr com duas folhas”.
Além disso, vale lembrar que as esquadrias ainda podem ser posicionadas faceadas
internamente (figura 2), no eixo do vão (figura 3), não sendo recomendado o faceamento
externo.

Figura 2: Esquadria instalada centralizada
no vão. Fonte: Acervo próprio das autoras.

Figura 3: Esquadria instalada faceada
internamente. Fonte: Acervo próprio das

autoras.

4.1.1 Esquadria chumbada diretamente no “vão osso”

Nesse sistema, a esquadria é chumbada no vão (figura 4), por meio das grapas
existentes, antes da execução dos rebocos interno e externo. Devido a isso, a esquadria
vem totalmente protegida por chapas de madeirite, que devem ser removidas apenas nas
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etapas finais da obra. Após a realização dos acabamentos e requadramento de vão, são
realizadas as vedações e impermeabilização do mesmo, a fim de garantir a estanqueidade
na interface esquadria/vão.

Figura 4: Esquadria chumbada diretamente no vão osso. Fonte: Acervo próprio das autoras.

4.1.2 Contramarco chumbado no “vão osso”, e esquadria instalada no contramarco

Nesse sistema, a instalação da esquadria é feita em duas etapas: na primeira etapa, o
processo se assemelha à instalação de uma esquadria chumbada diretamente no vão osso.
Porém, nesse caso, o contramarco deve ser chumbado no “vão osso” (figura 5). Após,
executam-se os acabamentos e requadramento de vão, bem como as vedações e
impermeabilização recomendadas pelo manual de instalação. Na segunda etapa, a
esquadria é instalada, sempre de fora para dentro, realizando também uma vedação entre a
esquadria e o contramarco, bem como na interface esquadria/vão.

Figura 5: Contramarco chumbado no vão osso. Fonte: Acervo próprio das autoras.
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4.1.3 Esquadria parafusada diretamente no vão requadrado

Nesse sistema, tanto o reboco externo quanto o interno já estão prontos, e o vão deve
estar requadrado conforme tolerâncias recomendadas pelo manual de instalação. Antes da
instalação da esquadria, o vão é impermeabilizado, e após a instalação da esquadria, é
realizada uma vedação entre esquadria e parede, a fim de garantir a estanqueidade da
interface esquadria/vão (figura 6)

(a) (b)
Figura 6: Esquadria parafusada diretamente no vão acabado. (a) vista lateral. (b) vista frontal.  Fonte:

Acervo próprio das autoras.

4.2 Problemas de estanqueidade associados à instalação da esquadria
O intuito de restringir as manifestações patológicas deste estudo àquelas originadas por

falhas na estanqueidade se deve ao alto índice de problemas de umidade devido à
infiltração, que somam cerca de 60% dos problemas de umidade, e que possuem origem,
sobretudo, na interface esquadria/vão (IIZIUKA, 2001; PEREZ, 1988 apud LUDUVICO,
2016). De modo geral, existe uma grande diversidade de possíveis causas que acarretam
em falhas na estanqueidade da interface esquadria/vão e, por muitas vezes, torna-se difícil
dar um diagnóstico preciso, já que nem sempre existe apenas um fator originário, mas sim
um conjunto deles.

Cada tipologia de instalação de esquadria tem suas particularidades e detalhes que
necessitam ser observados durante o processo. A fim de facilitar o entendimento do leitor,
vamos relacionar os problemas de estanqueidade mais comumente encontrados com o tipo
de instalação adotado.
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4.2.1 Infiltrações na interface interna do peitoril

Figura 7: Infiltrações na interface interna do peitoril. Fonte: Acervo próprio das autoras.

Por ser difícil determinar apenas uma causa específica para tal manifestação,
elencamos algumas situações que podem culminar nesse tipo de patologia:

a) Pouca declividade do peitoril, ou declividade invertida

É importante que a pedra pingadeira do peitoril tenha uma inclinação de 1 a 3% para o
lado externo, a fim que a água possa escoar para fora. Caso essa declividade seja executada
de maneira inversa, ou seja, direcionada ao interior da edificação, a água será direcionada
para dentro. Outros fatores ainda podem influenciar neste tipo de manifestação como a
presença de requadro em argamassa (gola) para encaixe da esquadria ou peitoril, o peitoril
colocado sobre toda a alvenaria, com requadro ou não, uso de selante entre acabamento do
peitoril e requadro em argamassa, ou como ilustra a figura 8, presença de lacrimal /
pingadeira, regularidade do friso e distância deste em relação ao revestimento externo.

Figura 8: Detalhe declividade do peitoril e pingadeira. (a) com lacrimal. (b) sem lacrimal. Fonte:
Luduvico (2016).
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b) Peitoril sem prolongamento longitudinal

O prolongamento longitudinal tem a função de afastar a linha d’água da parede da
edificação, e o lacrimal, que é o entalhe inferior feito nesse prolongamento, serve para
desviar a trajetória da linha d’água, que, por tensão superficial, tende a contornar o
perímetro do prolongamento e escorrer pela parede. Na figura 9 percebe-se um detalhe do
prolongamento, entretanto não há consenso do comprimento de perpasse do vão lateral,
assim como algumas dificuldades podem ser encontradas no que se refere ao sistema
construtivo, por exemplo, a alvenaria estrutural com blocos de concreto. Sobre isto, Lima
(2015) elaborou um procedimento racionalizado que incluía o uso de elementos pré
moldados com rebaixo e inclinação para o peitoril de forma a permitir o transpasse do
prolongamento e substituição do blocos de concreto laterais do vão da esquadrias,
conforme a modulação da parede.

Figura 9: Prolongamento do peitoril. Fonte: Bruno Rafael Arquitetura (2021).

c) Falha de instalação de contramarco (chumbamento, vedação, impermeabilização)

Pelo fato de a instalação ser realizada em duas etapas (primeiramente, o contramarco,
após, a esquadria), e o contramarco ter contato direto com o vão, é necessário realizar uma
ranhura em todo o perímetro de contato entre esses materiais, a fim de funcionar como
junta de dilatação, e ao mesmo tempo, possibilitar a ancoragem do material vedante, que,
devido às suas propriedades elásticas, trabalha junto de ambos os materiais, e impede a
ocorrência de fissuras entre eles. Caso essa ranhura não seja executada, a água pode
avançar para o interior da edificação por conta dessas fissuras, conforme ilustra a figura 10.

Figura 10: Infiltrações associadas ao problema de colocação de contramarco. Fonte: Novacaza (2021).
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d) Ausência de junta elástica entre granito/contramarco

Partindo do mesmo princípio que faz necessária a execução da ranhura entre o reboco e
o contramarco, o ideal é fazer o afastamento da pedra pingadeira em relação ao
contramarco (figura 11), já que ambos os materiais possuem propriedades diferentes, e
fazer uso de material elástico, a fim de que evite a abertura de espaços entre eles. Caso não
seja tomada essa providência, a diferença de trabalhabilidade dos materiais pode gerar
fissuras e pontos, e por consequência, pontos de entrada d’água.

(a) (b)

Figura 11: Detalhe de proposta de junta elástica entre granito e contramarco. Fonte: Maia Esquadrias
(2021) e Construção Mercado (PINI, 2021)

e) Falta de aplicação de silicone nos encontros dos perfil do contramarco

Pelo fato de os perfis serem apenas encaixados (figura 12), é necessário realizar uma
vedação de silicone no encontro alumínio-alumínio, já que qualquer milímetro de
espaçamento na meia esquadria do perfil pode gerar um ponto de entrada d’água.

Figura 12: Encaixe dos perfis do contramarco, onde deve ser aplicado silicone antes de realizar a
instalação da esquadria. Fonte: Hydro (2021)

f) Fissuras diversas sob o peitoril

Problemas na execução do reboco do requadro podem gerar fissuras dos mais variados
tipos, criando um ponto de entrada de água, principalmente quando a pedra pingadeira é
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embutida no vão (figura 13). Para executar esse tipo de acabamento, muitas vezes é
necessário descascar o tijolo, embutir a pedra e refazer o acabamento do requadro,
produzindo uma emenda entre argamassas com propriedades diferentes. Caso não seja
dado o tratamento adequado antes da instalação da pedra pingadeira, esse tipo de problema
pode gerar manifestações patológicas.

Figura 13: Fissuras na interface pedra pingadeira/reboco. Fonte: Acervo próprio das autoras.

4.2.2 Infiltração na interface esquadria/vão

Figura 14: Infiltrações na interface esquadria/vão. Fonte: Acervo próprio da autoras.

Seguindo o mesmo raciocínio anterior, foram enumerados alguns detalhes que podem
ocasionar este tipo de patologia:

a) Requadro do vão com espala aberta

Um vão com a espala aberta é aquele que a medida interna do vão é menor que a
medida externa do vão, gerando inclinação na superfície do vão, podendo ser tanto na
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altura quanto na largura. Esse tipo de situação pode gerar uma folga excessiva (figura 15)
entre a esquadria e o vão, que pode se tornar uma possível entrada de água. Quando essa
declividade for no topo do vão, principalmente, pode gerar uma situação favorável para
entrada de água por tensão superficial.

Figura 15: Folga excessiva no vão. Fonte: Acervo próprio das autoras.

b) Ausência de vedação externa

Principalmente em situações de espala aberta (quando a instalação é de parafusar
diretamente no vão acabado, e a mesma serve como alternativa paliativa de proteção contra
infiltração) e nas esquadrias instaladas em contramarco, a vedação externa tem um papel
imprescindível para garantir a estanqueidade da interface esquadria/vão. Este é um dos
principais mecanismos que impedem que a água chegue ao lado interno. Caso essa vedação
não seja executada (figura 16), é possível que ocorram manifestações patológicas
relacionadas à infiltração.

Figura 16: Ausência de vedação externa. Fonte: Acervo próprio das autoras.
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c) Pouca ou ausência de vedação entre contramarco e esquadria

Quando a instalação da esquadria é feita no contramarco, no ato de colocação da
mesma, aplica-se silicone no lado externo do contramarco (figura 17), face esta que faz
contato direto com a esquadria. Esse cordão de silicone realizará a vedação entre a
esquadria e o contramarco. No caso de falhas ou inexistência desse cordão, esse ponto se
torna vulnerável para a entrada de água.

Figura 17: Posicionamento da esquadria no contramarco. Fonte: MGM (2017)

d) Ausência de ranhura e vedação entre contramarco e vão, ou entre esquadria e
vão

Da mesma forma que foi descrito anteriormente, uma falha na instalação do
contramarco ou da esquadria de chumbar, como a ausência da ranhura entre os materiais
(figura 18) pode gerar pontos de infiltração, já que o alumínio e o reboco possuem
propriedades diferentes, e consequentemente, movimentam-se de formas diferentes com
ass variações de temperatura, podendo produzir fissuras ao longo do tempo.

Figura 18: Contramarco instalado sem ranhura entre o mesmo e o revestimento (reboco). Fonte:
Acervo próprio das autoras.
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e) Aplicação incorreta dos parafusos

As esquadrias instaladas no vão acabado são fixadas com parafusos e bucha. A correta
definição dos pontos de aplicação dos mesmos é de extrema importância, já que, quando os
parafusos são posicionados onde há a incidência direta de chuva (figura 19b), podem gerar
infiltração. Os parafusos devem ser posicionados sempre na posição de fechamento da
folha (figura 19a).

(a) (b)
Figura 19: Posicionamento dos parafusos (a) correto e (b) incorreto. Fonte: Acervo próprio das

autoras.

f) Ausência de vedação interna, ou falta de espaço para ancoragem da vedação

O manual do Grupo IBRAP (2020) recomenda que, mesmo quando faceadas
internamente, as esquadrias devem ser afastadas 5mm em direção ao lado externo (figura
20), a fim de criar um espaço onde seja possível ancorar a vedação, que nesta tipologia de
esquadria é feita apenas internamente. Caso não seja executado esse afastamento, o
material vedante pode se desprender ao longo do tempo, dando espaço para a água avançar
para a parte interna da edificação.

Figura 20: Afastamento de 5mm para ancoragem da vedação interna. Fonte: Grupo IBRAP (2020).
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4.3 Outros problemas de estanqueidade e manifestações patológicas
Apesar de muitas vezes se tratar de uma cadeia produtiva verticalizada, ainda há muito

da mão de obra humana para realizar a operação do maquinário. Por isso, as esquadrias de
alumínio não estão isentas de problemas de fábrica, principalmente, por falta de atenção ou
por falta de um setor de qualidade nas empresas, que possa aferir em que situação as
esquadrias se encontram antes deixar o pátio de produção, evitando assim o retrabalho e
também o constrangimento junto ao cliente. Sendo assim, no que diz respeito às
esquadrias, os problemas mais encontrados são:

- Folhas posicionadas fora de esquadro;
- Falha na vedação do xy;
- Ausência ou deficiência de silicone entre o encaixe de perfis;
- Problemas de instalação de pingadeira, que, quando acima da inclinação

recomendada, e na ausência de calço inferior, o perfil inferior pode abaular e a
folha se desencaixar do quadro;

- Deslocamento dos elementos de fixação de vidros;
- Problemas de fechamentos de trincos, roldanas e trilhos;
- Problemas de funcionamento geral;
- Deficiências no setor de qualidade, como por exemplo, esquadrias chegando em

obra com avarias de fábrica;
- Falta de cuidado da obra com as esquadrias após instalação;
- Corrosão galvânica, devido ao uso de parafusos que não são de aço inoxidável;
- Contramarco chumbado fora de esquadro/nível/prumo;
- Ausência de junta elástica entre granito e contramarco, quando houver granito
- Inversão no posicionamento do contramarco;

- Não realização da descida das prumadas, resultando em desalinhamento de
esquadrias na fachada.

4.4 Sugestões para a correção de problemas
Por se tratar de uma problemática muito mais abrangente e profunda do que o presente

artigo permite abordar, indica-se que deve ser conduzida uma pesquisa com um maior grau
de detalhamento, utilizando uma amostragem maior e dados consolidados, a fim de propor
novas diretrizes tanto para o melhoramento do projeto e especificação das esquadrias,
quanto para a aplicação de um procedimento de instalação que possa ser padronizado e
verificado pelas normas vigentes, considerando também os diferentes requisitos associados
aos sistemas construtivos empregados.

5. Considerações finais
Este artigo abordou as manifestações patológicas em esquadrias de alumínio. A partir

de uma revisão bibliográfica destacou as boas práticas construtivas e padrões vigentes para
garantia do desempenho da esquadria, focando na interface esquadria/vão.

De uma forma exploratória apresentou, a partir de estudo de caso de empresa
fornecedora de esquadrias, as principais manifestações patológicas e os procedimentos
necessários para evitá-los. De modo geral, os resultados apontam para a necessidade de um
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estudo mais aprofundado buscando esclarecer, origens, causas (principais e coadjuvantes),
mecanismos, principais agentes atuantes nos problemas a partir de uma análise estatística.

Este artigo contribui para a área do conhecimento no momento em que enumera os
principais problemas encontrados a partir da experiência e atuação profissional das autoras.
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Resumo   

O  processo  produtivo  do  cimento  Portland  é  responsável  por  um  elevado  índice  de  emissões  de                 
dióxido  de  carbono  ( CO 2 )  na  atmosfera.  Diante  disso,  os  geopolímeros  surgem  como  uma  nova                
classe  de  ligantes  alternativos  ao  cimento  Portland,  a  fim  de  reduzir  o  impacto  ambiental  gerado                 
por  esse  material.   Portanto,  o  presente  artigo  tem  por  objetivo  principal  realizar  uma  análise                
comparativa  entre  argamassas  à  base  de  cimento  Portland  e  argamassas  geopoliméricas,             
com  a  finalidade  de  compreender  as  vantagens  e  desvantagens  apresentadas  por  essa  nova               
classe  de  ligantes.   Diante  da  análise  do  processo  produtivo,  emissão  de  carbono,  resistência  à                
compressão  axial,  resistência  a  altas  temperaturas  e  resistência  a  ataques  químicos  e,  comparação               
dessas  propriedades,  foi  possível  concluir  que  as  argamassas  geopoliméricas  podem  ser  um              
material   alternativo   às   argamassas   cimentícias   à   base   de   cimento   Portland.   

  

Palavras-chave :    Geopolímeros;   Impacto   ambiental;   Emissões   

  

Abstrac t   

The  Portland  cement  production  process  is  responsible  for  a  high  level  of  carbon  dioxide  (CO2)                 
emissions  in  the  atmosphere.  Therefore,  geopolymers  appear  as  a  new  class  of  alternative  binders                
to  Portland  cement,  in  order  to  reduce  the  environmental  impact  generated  by  this  material.                
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Therefore,  the  present  article  has  as  main  objective  to  carry  out  a  comparative  analysis  between                 
Portland  cement-based  mortars  and  geopolymeric  mortars,  in  order  to  understand  the  advantages              
and  disadvantages  presented  by  this  new  class  of  binders.  In  view  of  the  analysis  of  the  production                   
process,  carbon  emission,  resistance  to  axial  compression,  resistance  to  high  temperatures  and              
resistance  to  chemical  attacks  and,  comparing  these  properties,  it  was  possible  to  conclude  that                
geopolymer   mortars   can   be   an   alternative   material   to   cement-based   cement   mortars   Portland.   

  

Keywords:    Geopolymers ;   Environmental   impact;   Emissions   

  

1. Introdução   

O  setor  cimenteiro  vem  apresentando  um  crescimento  representativo  ao  longo  dos             
últimos  15  anos.  Conforme  dados  cedidos  pela  U.S.  Geological  Survey  (2019),  estima-se              
que  a  produção  mundial  de  cimento  atingiu  valores  iguais  a  2,3  bilhões  de  toneladas  no  ano                  
de  2005.  Já  no  ano  de  2019,  essa  produção  apresentou  valores  iguais  a  4,1  bilhões  de                  
toneladas.   

Aliado  a  isso,  a  indústria  cimenteira  é  a  segunda  maior  emissora  de  dióxido  de  carbono                 
(CO 2 )  no  mundo,  sendo  responsável  por  7%  das  emissões  globais.  Para  cada  tonelada  de                
cimento  produzida  emite-se  em  torno  de  0,56  toneladas  de  CO 2  para  cada  tonelada  (SNIC,                
2019).     

No  Brasil,  esse  setor  obteve  um  crescimento  de  3,6%  nas  vendas  do  mercado  interno  em                 
2019.  Diante  disso,  finalizou  o  ano  com  um  montante  de  54,5  milhões  de  toneladas  de                 
cimento  vendidas  (SNIC,  2019).  A  Figura  1  apresenta  dados  fornecidos  pelo  Sindicato              
Nacional  da  Indústria  de  Cimento  (2019),  referentes  à  produção  de  cimento  no  Brasil  desde                
o   ano   de   2005.   

  
Figura   1   -   Produção   de   cimento   no   Brasil.   Fonte:   SNIC   (2019).   
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Diante  disso,  tendo  em  vista  o  crescimento  apresentado  pelo  setor  cimenteiro,  torna-se              

bastante  pertinente  a  busca  por  alternativas  de  mitigação  dos  impactos  ambientais,  gerados              
pelo   processo   produtivo   do   cimento   Portland.   

Desta  forma,  a  Agência  Internacional  de  Energia  (EIA,  2018)  desenvolveu  um  roteiro              
tecnológico  com  estratégias  que  visam  à  redução  das  emissões  de  CO 2  geradas  pela               
indústria  cimenteira.  Dentre  as  quais,  pode-se  citar  o  desenvolvimento  de  ligantes             
cimentícios   de   menor   impacto   ambiental.  

Os  geopolímeros  são  ligantes  pertencentes  ao  grupo  dos  materiais  álcali-ativados,  ou             
seja,  são  produzidos  a  partir  da  reação  entre  uma  solução  alcalina  (ativador)  e  um  material                 
aluminossilicato  amorfo  (precursor).  Tendo  em  vista  que  são  ligantes  isentos  de  clínquer              
em  sua  composição,  esses  materiais  se  apresentam  como  uma  alternativa  atrativa  ao              
cimento  Portland,  com  reduzido  impacto  ambiental  gerado  em  seu  processo  produtivo             
(PROVIS   e   BERNAL,   2014).   

Portanto,  o  presente  artigo  tem  por  objetivo  principal  realizar  uma  análise  comparativa              
entre  argamassas  à  base  de  cimento  Portland  e  argamassas  geopoliméricas,  com  a              
finalidade  de  compreender  as  vantagens  e  desvantagens  apresentadas  por  essa  nova  classe              
de   ligantes.     

2. Metodologia   
 Para  o  desenvolvimento  do  presente  estudo  adotou-se  uma  abordagem  metodológica             

baseada  na  literatura  e  pesquisa  documental.  Foi  realizado  um  estudo  comparativo  entre  as               
argamassas  à  base  de  cimento  Portland  e  as  argamassas  geopoliméricas  sob  os  aspectos  de                
processos  produtivos,  resistência  à  compressão,  resistência  ao  fogo  e  resistência  a  ataques              
químicos   destas   argamassas.   

2.1   Processo   produtivo   

A  argamassa  é  um  material  de  construção  civil,  que  resulta  da  mistura  entre  água,  areia                 
e  cimento  Portland  (principal  componente  da  mistura).  O  cimento  Portland,  consiste  em              
um  aglomerante  hidráulico  que  endurece  e  permanece  estável  sob  ação  da  água.  O               
processo  produtivo  desse  material  é  responsável  por  um  alto  consumo  de  energia  térmica               
para  a  produção  de  clínquer,  seu  principal  constituinte,  consumindo  em  torno  de  3,50  GJ/t                
de   clínquer   produzido   (MEHTA;   MONTEIRO,   2015;   IEA,   2018).   

A  clinquerização,  consiste  na  queima  da  mistura  de  matérias  primas  (calcário,  argila  e               
minério  de  ferro),  que  para  a  formação  do  clínquer  são  levadas  a  temperaturas  em  torno  de                  
1450ºC.  Desta  forma,  para  que  as  reações  químicas  de  formação  do  clínquer  ocorram,  a                
temperatura  de  chama  do  forno  deve  ser  em  torno  de  2000ºC.  Ocorridas  as  reações,  o                 
clínquer  passa  pelo  processo  de  resfriamento  e,  após,  é  armazenado.  Por  conseguinte,              
faz-se  a  moagem  do  clínquer  com  gesso  resultando  na  produção  do  cimento  Portland               
(CEMBUREAU,2019;   SNIC,2019).   

Já  nas  argamassas  geopoliméricas,  tem-se  a  substituição  do  cimento  Portland  por             
geopolímeros.  Esses  ligantes,  por  sua  vez,  possuem  um  processo  produtivo  distinto  do              
cimento  Portland.  A  produção  dos  geopolímeros  ocorre  a  partir  da  reação  entre  um               
material  aluminossilicato  amorfo  (precursor)  e  uma  solução  alcalina  (ativador),  a  partir  de              
proporções  adequadas  entre  os  reagentes.  A  partir  dessa  reação,  tem-se  a  formação  de  um                
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material  endurecido  com  uma  microestrutura  tridimensional  amorfa  de  átomos  de  sílica  e              
alumina   (KWASNY   et   al.,   2018).   

Ainda,  segundo  o  mesmo  autor,  diferentes  fontes  de  aluminossilicatos  podem  ser             
utilizadas  como  precursores  para  a  produção  de  geopolímeros,  desde  resíduos  até             
subprodutos  industriais.  Dentre  as  fontes  mais  comuns,  pode-se  citar  o  metacaulim,            
diferentes  tipos  de  argilas  calcinadas,  escórias  e  cinzas.  Além  disso,  como  ativadores,  os               
materiais  mais  comuns  empregados  são  os  silicatos  de  sódio  ou  de  potássio,  hidróxidos  de                
sódio   ou   de   potássio   solúveis,   que   misturados   com   água   resultam   em   soluções   alcalinas.   

No  entanto,  cabe  ressaltar  que  as  propriedades  adquiridas  pelas  argamassas            
geopoliméricas  dependerão  da  composição  química  e  grau  de  amorficidade  do  material             
precursor,  assim  como  o  ativador(es)  utilizado(s)  e  sua  concentração.  Diante  disso,  a  partir               
de  combinações  distintas  entre  precursor  e  ativador,  será  possível  obter  propriedades  e              
características   diferentes   (ROCHA,   2017).   

2.2   Emissão   de   carbono     

Borges  et  al.  (2014)  realizaram  estudos  sobre  geopolímeros  compostos  por  uma  mistura              
de  metacaulim,  hidróxido  de  sódio  e  silicato  de  sódio.  Os  autores  constataram  que  o                
consumo  energético  envolvido  na  produção  desses  componentes  tem  ligação  direta  com  as              
suas  matérias-primas.  Uma  vez  que  é  necessário  realizar  a  queima  de  combustíveis  fósseis,               
a  fim  de  gerar  calor  para  transformar  os  materiais  e,  consequentemente,  resultando  em               
emissões   de   CO 2    na   atmosfera.   

De  acordo  com  Pinto  (2006),  para  a  produção  de  1  kg  de  clínquer  é  gerado  1  kg  de  CO 2                     
emitido  na  atmosfera,  sendo  que  a  emissão  de  CO 2  na  produção  do  cimento  tem  relação                 
com  a  proporção  de  clínquer  neste  aglomerante  hidráulico,  variando  entre  0,5  e  0,95               
(WORRELL   et  al .,  2001).  Em  contrapartida,  a  produção  de  geopolímeros  emite  seis  vezes               
menos  CO 2  quando  comparada  à  fabricação  de  cimento  Portland,   (NOGUEIRA;  ALVES,             
2018).  Portanto,   a  produção  de  CO 2  pode  variar  de  500  a  950  kg  emitidos  na  atmosfera                  
durante  a  produção  de  1000  kg  de  clínquer  para  cimento  e  para  produção  de  geopolímeros                
esse   valor   pode   variar   de   200   kg   para   380   kg   de   emissão   de   CO 2 .     

Além  disso,  conforme  estudos  desenvolvidos  por Davidovits  (2002) ,  os           
aluminossilicatos  naturais  são  modificados  em  baixas  temperaturas  e  possuem  consumo            
energético  reduzido  em  sua  fabricação  quando  comparados  ao  cimento  Portland.            
Consequentemente,  a  produção  de  gás  carbônico  é  menor  no  processo  de  produção  de               
polímeros   inorgânicos,   devido   à   utilização   de   argilominerais   naturais   e   sintéticos.   

Devido  a  isso,  novas  pesquisas  devem  ser  realizadas  para  estudar  o  reaproveitamento  de               
materiais  alternativos  com  características  próximas  às  do  silicato  de  sódio.  Uma  vez  que,  o                
processo  produtivo  desse  material  gera  altas  emissões  de  CO 2  e  apresenta  um  custo  de                
mercado  elevado   (CARRASCO;  PUERTAS,  2017) .  Destaca-se  ainda,  a  cinza  de  casca  de              
arroz  como  uma  fonte  promissora  de  silicato  de  sódio  com  reduzido  impacto  ambiental               
(CONCEIÇÃO,   2019) .     

2.3   Resistência   à   compressão   axial   
Metha  et  al.  (2014)  define  a  resistência  como  a  capacidade  de  resistir  à  tensão  sem  se                  

romper.  Dito  isso,  Tristão  (1995)  determina  que  fatores  como  recalque  (movimentação  da              
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fundação),  variação  de  temperatura  (causadores  de  dilatação  ou  contração),  entre  outros,             
devem   ser   resistidos   pelas   argamassas,   sem   comprometer   a   sua   durabilidade.   

A  resistência  à  compressão  das  argamassas  se  inicia  com  o  endurecimento  e  aumenta               
continuamente  com  o  tempo  (SANTOS;  PRUETER;  SADULA,  2013).  Enquanto           
argamassas  exclusivamente  de  cal  e  areia  desenvolvem  pouca  resistência,  lentamente,            
dependendo  de  fatores  ambientais,  as  argamassas  de  cimento  desenvolvem  a  resistência  à              
compressão   esperada   com   pouca   dependência   das   condições   ambientais.   

Nas  argamassas  cimentícias,  quanto  maior  o  teor  de  cimento,  maior  serão  as  resistências               
à  compressão  e  à  tração.  Além  disso,  Kretzer  (2020)  mostra  que  pequenas  quantidades  de                
cal  também  podem  influenciar  na  resistência  positivamente.  Por  outro  lado,  altos  valores              
da  relação  água/cimento  resultam  na  diminuição  da  resistência  das  argamassas            
(QUARCIONI;   CINCOTTO,   2005).   

Já  nas  misturas  de  argamassas  geopoliméricas,  Zhang  et  al.  (2018)  apresentam  que  o               
primeiro  parâmetro  a  ser  considerado  é  a  resistência  à  compressão.  Porém,  conforme              
Kretzer  (2020),  como  existem  muitos  tipos  de  material  de  base  para  a  produção  de                
geopolímeros,  cada  um  desses  materiais  e  sua  proporção  afetam  de  forma  diferente  a               
resistência   à   compressão.   

Conforme  Ken  et  al.  (2015),  em  geral,  a  resistência  à  compressão  cresce  com  o  aumento                 
da  concentração  do  ativador  alcalino.  Os  ativadores  mais  utilizados  são:  hidróxido  de              
cálcio  (Ca[OH] 2 ),  hidróxido  de  sódio  (NaOH),  hidróxido  de  sódio  (NaOH)  +  carbonato  de               
sódio  (Na 2 CO 3 ),  hidróxido  de  potássio  (KOH)  e  silicato  de  sódio  (Na 2 SiO 3 )  (KRETZER,              
2020).  Ainda,  a  autora  mostra  que  diversos  estudos  desenvolvidos  apontam  o  silicato  de               
sódio  como  o  ativador  com  maior  potencial,  enquanto  o  hidróxido  de  potássio  possui  o                
menor  potencial,  destacando  o  diâmetro  iônico  entre  o  sódio  e  o  potássio  como  principal                
fator   causador   desta   diferença.   

Segundo  Kretzer  (2020),  os  geopolímeros  exibiram  melhores  resultados  de  resistência  à             
compressão  com  o  aumento  de  substituição  de  cinza  volante  (CV)  por  escória  granulada  de                
alto  forno  (EGAF).  Diante  disso,  conforme  Chi  et  al.  (2013),  a  razão  de  cinza  volante  e                  
escória  granulada  de  alto  forno  é  um  fator  de  extrema  importância  no  desenvolvimento  da                
resistência.   

Zahn  et  al.  (2020)  desenvolveram  um  estudo  comparativo  entre  argamassas            
convencionais  de  cimento  Portland  e  argamassas  geopoliméricas,  produzidas  a  partir  da             
mistura  de  metacaulin,  hidróxido  de  sódio,  sílica  ativa  e  areia  fina.  Ao  avaliar  a  resistência                 
à  compressão  das  argamassas,  os  autores  constataram  que  as  argamassas  geopoliméricas             
apresentaram  valores  superiores  às  argamassas  convencionais  (à  base  de  cimento  Portland),             
como   pode   ser   observado   na   Figura   2.   
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Figura   2   -   Resistência   à   compressão   de   argamassas   convencionais   e   geopoliméricas.   Fonte:   Zahn   et   al.   

(2020).   
2.4   Resistência   a   altas   temperaturas     

A  exposição  a  elevadas  temperaturas  tem  influência  significativa  na  durabilidade  das             
argamassas.  Desta  forma,  realizar  a  análise  de  seus  comportamentos  frente  a  essas              
condições  é  uma  forma  de  caracterizar  as  argamassas  em  função  das  propriedades  do  seu                
ativador   (ROCHA,   2017).   

Os  geopolímeros  apresentam  alta  resistência  térmica,  visto  que  são  compostos  de             
matérias-primas  naturais  ou  resíduos  industriais.  Um  estudo  realizado  por  Davidovits            
(2011)  determinou  que  ligantes  geopoliméricos  projetados  adequadamente,  podem          
apresentar  resistência  ao  fogo  com  temperaturas  de  até  1200°C.  Diante  disso,  podem  ser               
utilizados  como  materiais  refratários  e  isolantes  de  calor,  apesar  de  resultarem  de              
matérias-primas   diferentes   e   com   parâmetros   de   dosagem   distintos   (ROCHA,2017).     

Mane  e  Jadhav  (2012)  comprovaram  que  as  argamassas  produzidas  com  geopolímeros             
resistem  à  exposição  de  elevadas  temperaturas.  Desta  forma,  apresentaram  um  desempenho             
melhor  que  as  argamassas  de  cimento  Portland,  sem  que  houvesse  fragmentação  visível              
nas   amostras   ensaiadas   compostas   por   geopolímeros.     

Sitarz,  Hager  e  Kochanek  (2018)  analisaram  as  propriedades  de  argamassas            
geopoliméricas  e  argamassas  de  cimento  Portland,  após  exposição  térmica.  As  amostras             
foram  aquecidas  até  800ºC,  sendo  que  ambos  os  materiais  apresentaram  um             
comportamento  de  perda  de  densidade  com  o  aumento  da  temperatura.  No  entanto,  a               
argamassa  geopolimérica  apresentou  um  melhor  desempenho  térmico  frente  a  elevação  de             
temperatura,   quando   comparada   com   a   argamassa   de   cimento   Portland .   

A  partir  dos  estudos  realizados  por   Sitarz,  Hager  e  Kochanek  (2018),  foram  elaborados               
gráficos  que  comparam  as  resistências  à  flexão  e  à  compressão  entre  as  argamassas               
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cimentícias  à  base  de  cimento  Portland  e  argamassas  geopoliméricas,  q uando  expostas  a              
altas   temperaturas   conforme   Figura   3.   

  

Figura   3   -   Mudanças   no   valores   relativos   à   a)   flexão   b)   resistência   à   compressão   em   altas   
temperaturas.   Fonte:    Sitarz,   Hager   e   Kochanek   (2018) .   

Conforme   Sitarz,  Hager  e  Kochanek  (2018),  como  resultado  da  exposição  a  altas              
temperaturas,  as  propriedades  mecânicas  de  ambos  os  materiais  deterioraram           
gradualmente.  Como  pode  ser  observado  no  gráfico  a),  enquanto  a  resistência  à  flexão  da                
argamassa  cimentícia  cai  para  zero  quando  exposta  a  temperatura  de  600°C,  a  argamassa               
geopolimérica  tem  uma  queda  gradual  de  resistência  até  certo  ponto,  chegando  a  20%,               
porém,  quando  a  temperatura  aumenta  para  800°C,  ocorre  um  ligeiro  aumento  da  sua               
resistência.   

Por  outro  lado,  como  pode  ser  observado  na  figura  3b),  a  argamassa  cimentícia               
apresentou  comportamento  decrescente  para  a  resistência  à  compressão,  porém,  não  chega             
a  zero,  dentro  da  faixa  de  temperatura  testada,  diferente  do  resultado  de  resistência  à                
flexão.  Segundo   Sitarz,  Hager  e  Kochanek  (2018),  este  comportamento  é  resultado  do              
processo  de  desidratação  da  fase  C-S-H,  da  decomposição  da  portlandita  e  do              
craqueamento,  que  pôde  ser  observado  na  superfície  das  amostras,  quando  aquecidas  a              
600°C   e   800°C.   

A  resistência  à  compressão  da  argamassa  geopolimérica  teve  um  comportamento            
diferente.  Quando  aquecida  a  200°C,  ocorreu  um  aumento  desta  resistência,  o  que  os               
autores  definem  ser  provavelmente  causado  pelo  processo  de  geopolimerização           
progressiva.  Quando  aquecidas  a  400°C  e  600°C,  as  amostras  apresentaram  uma             
diminuição  progressiva  da  resistência  à  compressão,  porém,  assim  como  ocorrido  no             
estudo  da  resistência  à  flexão,  quando  o  material  foi  aquecido  a  800°C,  ocorreu  um                
aumento  de  resistência.  Este  comportamento  é  apontado  pelos  autores  como  sendo             
resultante   da   sintetização   de   ingredientes   minerais   do   material.   

2.5   Ataques   químicos     
Nos  estudos  do  comportamento  de  um  material  exposto  a  ataques  químicos,  a  principal               

propriedade  analisada  é  a  durabilidade.  Segundo  Mauri  et  al.  (2009),  a  procura  por               
alternativas  para  a  substituição  do  cimento,  sobretudo  considerando  condições  de            

  
IX   ENSUS   –   Encontro   de   Sustentabilidade   em   Projeto   –    UFSC   –   Florianópolis   –   19   a   21   de   maio   de   2021.   
  

  

  
  

 

  

    

  

557



  

    
exposição  a  ambientes  agressivos,  objetiva  maior  durabilidade.  Além  disso,  os  autores             
também  apontam  que  outro  ponto  importante  na  busca  pela  substituição  do  cimento  é  a                
mitigação  dos  efeitos  negativos  do  emprego  de  cimento  portland,  principalmente,  os             
impactos   ambientais.   

Dentre  os  ataques  químicos  mais  frequentes,  citam-se  os  ataques  por  sulfatos  e  por               
ácidos.  Nas  estruturas  de  materiais  cimentícios,  estes  ataques  afetam  principalmente  a             
durabilidade   do   material,   a   longo   prazo.   

Conforme  os  estudos  de  Al-Akhras  (2006)  e  de  Metha  et  al.  (2014),  a  exposição  do                 
material  cimentício  a  um  ambiente  sulfatado  como  água  subterrânea,  água  do  mar  ou  solo,                
conduz  o  elemento  à  expansão  e  fissuração,  aumentando  assim,  a  permeabilidade  e  a               
entrada  de  água,  resultando  na  deterioração  do  material.  O  ataque  por  ácidos,  por  outro                
lado,  afeta  a  estrutura  da  matriz  cimentícia  através  do  fenômeno  de  lixiviação,  além  de                
causar   a   sua   degradação   gradativa.   

O  cimento  geopolimérico,  que  aparece  como  alternativa  de  substituição  total  ou  parcial              
do  cimento  portland  em  argamassas  e  outros  compostos,  apresenta  grande  potencial.  Uma              
vez  que,  sua  qualidade  está  condicionada  à  natureza  do  material  de  origem.  Em  seu  estudo,                 
Mauri  et  al.  (2009)  mostram  que,  no  caso  de  produtos  obtidos  por  calcinação,  como  o                 
metacaulim,  o  geopolímero  apresenta  boas  características  de  resistência  química,  se            
comparado   a   produtos   de   origem   não-calcinada.   

3. Resultados   e   discussão   
A  partir  da  revisão  bibliográfica  realizada  no  presente  estudo,  foi  possível  constatar  que               

as  argamassas  geopoliméricas  possuem  um  processo  produtivo  simplificado  quando           
comparadas  às  argamassas  de  cimento  Portland.  No  entanto,  ao  produzir  esse  material,              
constatam-se  algumas  dificuldades  referentes  à  dosagem,  visto  que  a  partir  de  combinações              
distintas  entre  precursor  e  ativador,  será  possível  obter  propriedades  e  características             
diferentes.   

Diante  disso,  novas  pesquisas  nessa  área  são  muito  importantes,  pois  visam  explorar  os               
materiais  disponíveis  para  o  emprego  em  argamassas  geopoliméricas  e  suas  combinações             
ideais.   

Conforme  os  estudos  realizados  referentes  às  emissões  de  dióxido  de  carbono  ( CO 2 ),              
afirma-se  que  as  emissões  geradas  pelas  argamassas  geopoliméricas  são  significativamente            
inferiores  às  emissões  geradas  pelas  argamassas  convencionais  de  cimento  Portland.            
Acredita-se  que  isso  ocorra  devido  às  diferenças  encontradas  nos  processos  produtivos  dos              
materiais.   

Referente  às  propriedades  mecânicas,  diversos  estudos  concluíram  que  as  argamassas            
geopoliméricas  apresentam  maior  resistência  à  compressão  do  que  as  argamassas            
cimentícias.  Salientando  que  estes  comportamentos  podem  variar,  pois  dependem  dos            
componentes  utilizados  na  produção  dos  geopolímeros.  Zhang  et  al.  (2018)  determinou             
que,  para  geopolímeros  à  base  de  metacaulim,  cinza  de  óleo  de  palma  e  escória  granulada                 
de  alto  forno,  a  resistência  à  compressão  reduz  quando  a  taxa  de  substituição  de  EGAF                 
passa   de   35%.   

Além  disso,  conforme  as  revisões  realizadas,  as  argamassas  geopoliméricas  apresentam            
resistência  a  elevadas  temperaturas  superior  às  argamassas  de  cimento  Portland.  Uma  vez              
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que,  as  argamassas  de  cimento  Portland  sofrem  reduções  das  suas  propriedades  mecânicas,              
quando  elevadas  a  temperaturas  maiores  que  a  temperatura  de  decomposição  da  portlandita              
(SITARZ;   HAGER;   KOCHANEK,   2018).   

De  acordo  com  as  análises  realizadas  a  respeito  da  resistência  a  ataques  químicos,               
constata-se  que  argamassas  geopoliméricas  apresentam  um  melhor  comportamento  frente           
a  ambientes  agressivos  quando  comparadas  com  as  argamassas  à  base  de  cimento  Portland.               
Acredita-se  que  isso  ocorra,  pois  é  possível  utilizar  materiais  calcinados  para  a  produção  de                
geopolímeros  e  esses,  por  sua  vez,  proporcionam  uma  maior  resistência  a  ataques              
químicos.   

4. Considerações   finais   
Com  base  no  presente  artigo,  pôde-se  concluir  que  as  argamassas  geopoliméricas             

apresentam  resistência  à  compressão,  resistência  a  ataques  químicos  e  resistência  a             
elevadas  temperaturas  superiores,  quando  comparadas  às  argamassas  de  cimento  Portland.            
Todavia,  apesar  de  possuírem  um  processo  produtivo  simplificado  e  com  reduzidas             
emissões  de  CO 2  na  atmosfera,  esse  material  apresenta  uma  dosagem  complexa,  que              
demanda   maior   atenção.   

Devido  a  isso,  cabe  ressaltar  que,  mesmo  com  diversas  vantagens  apresentadas  pelo              
emprego  dos  geopolímeros,  é  necessário  que  sejam  desenvolvidas  novas  pesquisas  a             
respeito  do  tema.  Deste  modo,  será  possível  explorar  os  materiais  disponíveis  para  a               
utilização   como   precursores   e   ativadores   e,   estudar   suas   combinações   ideais.     

Além  disso,  acredita-se  que  a  obtenção  de  novos  conhecimentos  a  respeito  dos              
geopolímeros,  tornará  possível  a  elaboração  de  normativas  e  pareceres  técnicos,  dando             
início   a   uma   produção   em   larga   escala.   
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Resumo 

Processos tecnológicos de manufatura aditiva, como a de impressão 3D, vem permitindo transcender 

os limites do desenvolvimento dos produtos atuais a um custo menor em de forma mais rápida. Nos 

últimos anos a impressão 3D se tornou mais fácil de usar e mais barata, tornando acessível para 

diferentes mercados. A literatura vem demonstrando que há uma grande demanda para conceber 

materiais mais sustentáveis para fabricação de bens de consumo por impressão 3D o que inclui, por 

exemplo, a utilização de resíduos de processos industriais da indústria moveleira como pós e 

serragens incorporados a matrizes poliméricas. Neste trabalho, foi utilizada a combinação de PLA 

com resíduos de pó de madeira com objetivo de criar um filamento com aspecto de madeira, com 

propriedades mecânicas melhores do que o filamento sem a adição da carga e assim mais sustentável.  

Para isto, fez-se primeiramente a caracterização do pó de madeira para determinar os melhores 

parâmetros de processo e após foram determinadas três formulações diferentes e extrudadas para a 

produção dos filamentos. Ao final foram analisadas quanto a suas propriedades de interesse. 

Palavras-chave: Manufatura Aditiva; Filamentos; Sustentabilidade. 

 

Abstract 

Technological processes of additive manufacturing, such as 3D printing, allowed to 

transcend the limits of the development of current products at a lower cost in a faster way. 

In recent years, 3D printing has become easier to use and cheaper, making it accessible to 

different markets. The literature has shown that there is a great demand to design more 

sustainable materials for the manufacture of consumer goods by 3D printing, which 

includes, for example, the use of industrial process residues from the furniture industry as 

powders and sawdust incorporated into polymer matrices. In this work, the combination of 

PLA with wood dust residues was used in order to create a wood-like filament, with better 

mechanical properties than the filament without the addition of the load and thus more 

sustainable. For this, the characterization of the wood powder was done first to determine 

the best process parameters and then three different and extruded formulations were 

determined for the production of the filaments. At the end, they were analyzed for their 

properties of interest. 

Keywords: Additive Manufacturing; Filaments; Sustainability. 
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Introdução 

A manufatura aditiva ou impressão 3D é uma tecnologia que permite transcender os 

limites do desenvolvimento de produto atuais a um custo menor em menos tempo. Desde 

protótipos funcionais até peças prontas, a impressão 3D oferece uma variedade de solução 

em inúmeras aplicações. Nos últimos anos a impressão 3D se tornou mais fácil de usar e 

mais barata, tornando acessível para diferentes mercados. 

Por outro lado, as demandas por tecnologias e práticas mais sustentáveis são cada vez 

mais eminentes e é consenso que é preciso mitigar o uso de matérias primas de procedência 

não renovável. O poliácido lático (PLA) desponta como um polímero de engenharia com 

amplas aplicações que pode ser obtido a partir de recursos renováveis como do amido de 

milho e o seu uso na forma de filamentos para a impressão 3D tem crescido 

significativamente nos últimos anos. Existe grande interesse na impressão 3D de materiais 

mais sustentáveis, o que inclui a utilização de compósitos que incorporem, reciclando, 

resíduos industriais. Dessa maneira, neste trabalho, foi utilizada a combinação de PLA com 

diferentes teores de resíduos de pó de madeira da indústria moveleira local. Assim, o 

principal objetivo deste trabalho foi a produção de um filamento compósito baseado em uma 

matriz PLA e reforçado com diferentes teores fibras de madeira para avaliação da viabilidade 

na impressão 3D de artefatos. 

 

1. Revisão da literatura 

Apresenta-se aqui os principais tópicos de revisão de literatura. 

 

1.1 Manufatura aditiva 

Impressão 3D ou manufatura aditiva é um processo que fabrica produtos através da 

deposição sucessiva de camadas de material (CHIA, 2015). Com esta tecnologia, 

primeiramente um modelo digital é gerado usando um software CAD (Computer Aided 

Design) e então impresso a partir de matérias primas na forma de granulados, pós, fluídos 

com viscosidade controlada dependendo da tecnologia utilizada. A tecnologia traz inúmeras 

oportunidades uma vez que tudo o que está na forma digital pode ser impresso, isto inclui 

artigos decorativos para casa, peças mecânicas, calçados etc. (SCHUBERT, 2014). 

Ainda mais surpreendente é a liberdade de design das peças impressas. Imprime-se 

geometrias antes improváveis com os métodos tradicionais de manufatura além de ser 

possível integrar partes das peças que antes seria necessário serem produzidas 

separadamente e depois montadas usando adesivos ou parafusos (ZHONG, 2017). 

Além disso, um ponto chave para a adoção da manufatura pelas empresas é a 

disponibilidade de materiais com características específicas. Por isto esta área vem atraindo 

atenção da comunidade científica que não tem medido esforços para o aperfeiçoamento da 

manufatura aditiva e de suas matérias primas. Levando em consideração estas características 

da tecnologia, entende-se que a manufatura aditiva é ponto chave no contexto da indústria 

4.0 para a transformação digital das empresas (GREENE, 2017). 
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1.2 Filamentos sustentáveis 

A tecnologia FFF (Fused Filament Fabrication), também conhecido como FDM (Fused 

Deposition Moulding) é a tecnologia de impressão 3D mais utilizada.  FFF usa polímeros 

termoplásticos, que vem em forma de filamento. O filamento é fundido e pressionado através 

de um bico de extrusão. A impressora movimenta o bico, depositando material fundido em 

locais precisos, seguindo um caminho pré-determinado pelo software da máquina. Quando 

o material sai do bico de extrusão e chega na plataforma de impressão, ele resfria e se 

solidifica. Desta forma as peças são criadas camada por camada (WANGA, 2017). 

O aumento da preocupação com temas ambientais, como aquecimento global tem 

renovado o interesse em materiais poliméricos mais ecológicos do que os derivados do 

petróleo. O PLA, poliácido láctico é um material biodegradável produzido por um 

monômero derivado do amido de milho, satisfaz os critérios ambientais e possui 

características que permitem a substituição dos materiais usuais derivados do petróleo. PLA 

possui boa resistência mecânica o que o torna versátil para uma grande grama de aplicações, 

como sacolas plásticas, embalagens, copos, peças simples etc. No entanto, a utilização mais 

ampla do PLA é restringida pela sua baixa resistência ao impacto bem como o preço elevado 

se comparado com polietileno e polipropileno. Compósitos que incorporam fibras naturais 

resultam em materiais com melhores propriedades mecânicas, o que pode ser interessante 

no caso do PLA. O benefício de se optar por fibras naturais ao invés dos agentes de reforço 

convencionais como fibra de vidro, talco ou fibra de carbono incluem baixa densidade e o 

fato de agregar o conceito de sustentabilidade ao material. Ainda, as fibras de origem natural 

geralmente são mais baratas e muitas vezes podem ser obtidas do aproveitamento de resíduos 

fabris, como a serragem que é um subproduto da indústria madeireira. 

A madeira é um material orgânico e natural que está amplamente disponível na forma de 

resíduo e pode ser facilmente triturado em frações menores, até chegar ao estado de pó (LE 

DUIGOUA et al., 2016). O efeito do pó da madeira no compósito depende da sua 

propriedade, da distribuição de tamanho de partícula e da compatibilidade com a matriz 

polimérica, que configura no principal desafio deste tipo de material (TAO, 2017). 

Existe grande interesse na impressão 3D de materiais mais sustentáveis, o que inclui a 

utilização de materiais reciclados, compósitos com madeira, celulose, casca de cacau, etc. 

(BARBOSA, 2011). Existem inúmeros tipos de fibras naturais já testadas em matrizes 

poliméricas como bamboo, juta, algodão, papel, sisal e celulose. A interação entre estas 

partículas naturais e o polímero influenciam totalmente as propriedades mecânicas do 

compósito final. Estudos mostram que no caso do PLA, compostos naturais contendo 

celulose, como a madeira, aumentam o modulo elástico e diminuem a resistência a tração do 

material. Este fato se deve a fraca afinidade química entre matriz e carga, uma vez que o 

PLA é apolar e a madeira é fortemente polar. Mesmo assim, com controles de processo 

ajustados, é possível criar compostos homogêneos e de boa resposta para aplicações onde 

não é exigida resistência a tração (BARBOSA, 2011). 

 

2. Procedimentos metodológicos 

Para o desenvolvimento de filamentos compósitos de PLA com pó de madeira neste 

trabalho de pesquisa, o procedimento experimental foi dividido em quatro etapas principais 

que incluem: Caracterização do pó de madeira; Formulação e fabricação dos compósitos por 

extrusão; Caracterização dos filamentos produzidos; Teste de impressão 3D. 
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2.1 Materiais 

Foram utilizados basicamente dos materiais: resíduos de pós de madeira de processos de 

beneficiamento de madeiras da indústria moveleira e pellets de PLA virgem como matriz 

termoplástica para formulação dos diferentes compósitos. A amostra de pó de madeira é um 

resíduo oriundo do processo de usinagem de uma fábrica de móveis. É uma mistura das 

seguintes espécies: Tectona grandis, conhecida como Teca, Melia azedarach, conhecida 

como Cinamomo, Couratari spp, conhecida como Tauari e o Eucalyptus globulus conhecido 

como Eucalipto comum. Trata-se de um resíduo irregular que contém pedaços grosseiros de 

madeira. Portanto, foi necessário beneficiá-lo para utilizá-lo como carga do filamento, sendo 

submetido à moagem. Foi colocado, em cada moinho de bolas, 200 gramas de material e 

utilizado nove esferas, com tempo de permanência de 30 minutos e 100 rpm de rotação. 

Depois deste processo, o resíduo foi passado em peneira com abertura de 300 micrometros. 

O material que passasse nas aberturas da peneira era separado e classificado como pó de 

madeira. O restante voltava ao moinho para continuar o processo de moagem.  

O material PLA utilizado foi o PLA 2003d em forma de pellets da marca Nature Works 

(2019). Trata-se de um polímero transparente próprio para extrusão que pode ser usado 

naturalmente ou como parte de uma blenda. É um biopolímero de alto peso molecular que 

pode ser processado por extrusora convencional. Na tabela 1 abaixo são descritos os dados 

técnicos do material. Estes valores são fornecidos pelo fabricante. 

Propriedades Valores Método ASTM 

Densidade 1,24 g/cm³ D792 

Índice de fluidez 6 g/10min D1238 

Resistência a tração até ruptura 53 Mpa D882 

Limite de escoamento 60 Mpa D882 

Módulo de elasticidade 3.5 Mpa D882 

Alongamento 6% D882 

Temperatura de **** 210ºC - 

Temperatura de Extrusão 180-190 ºC - 

Tabela 1: Ficha técnica do PLA 2003d. Fonte: Nature Works (2019). 

 

2.2 Caracterização do pó de madeira 

Tendo em vista que o estudo propõe o uso do pó de madeira como carga de reforço para 

extrusão de filamentos para uso em impressão 3D foram levantadas as características físico-

químicas de interesse, que são: o tamanho das partículas, natureza química, aspecto e forma 

física e higroscopicidade. Nesse artigo será relatados algumas dessas análises que são: teor 

de umidade e densidade. 

-  Teor de umidade 

A determinação do teor de umidade da amostra foi realizada no Laboratório de 

Caracterização e Valorização de Materiais da Unisinos, no instrumento Determinador de 

Umidade marca BEL Engineering Ltda. O aparelho é uma maneira automatizada de 

determinação da densidade por secagem. A amostra é pesada e posteriormente submetida à 

temperatura de 105 ºC até que haja estabilização. Quando a pesagem da amostra não 

apresenta mais alteração, entende-se que toda água foi evaporada e então o valor é considera. 
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O resultado da umidade é obtido através da subtração do peso final com o peso inicial. A 

margem de erro do aparelho é de 0,1% (OLIVEIRA, 2009). 

-  Densidade 

A determinação da densidade da amostra foi realizada em aparelho picnômetro no 

Laboratório de Caracterização e Valorização de Materiais da Unisinos. A picnometria de gás 

Hélio tem como objetivo avaliar a densidade e volume real do material de interesse. O ensaio 

é realizado pela comparação da variação de pressão do gás Hélio entre uma câmara de 

volume conhecido e uma câmara com a amostra a ser analisada. Utiliza-se gás Hélio para se 

obter maior precisão da análise, devido a facilidade do mesmo penetrar na amostra e 

preencher os vazios da mesma, revelando a densidade e o volume real da amostra (FREITAS, 

2014). 

2.3 Formulação e fabricação dos compósitos por extrusão 

No presente trabalho foi utilizada uma extrusora com uma rosca de alimentação e uma 

zona de aquecimento da marca Felfil modelo EVO desktop própria para este fim. A figura 1 

mostra a extrusora portátil de mesa usada para fabricação dos filamentos compósitos. 

 

Figura 1: Extrusora Felfil utilizada para confecção de filamentos para impressão 3D. Fonte: 

elaborado pelos autores. 

Para atingir um diâmetro consistente a máquina foi ajustada em relação a temperatura e 

velocidade da rosca. Estes parâmetros foram examinados e selecionados até que se atingiu 

um filamento de 1,75mm de diâmetro. Esta etapa visa extrudar três diferentes formulações 

de PLA com pó de madeira. As concentrações das cargas foram baseadas em um estudo de 

Le Duigou et al (2016), que determinou que a concentração de carga dos filamentos de 

madeira disponíveis no mercado varia de 10% a 20% e no estudo de Kariz (2018) que 

produziu filamentos de PLA com pó de madeira utilizando as mesmas concentrações. 

Baseado nestes dois trabalhos foram definidas as concentrações do pó de madeira nos 

filamentos. Portanto, a quantidade de pó de madeira adicionada foi de 0%,10%, 15% e 20% 

e está descrita na tabela 2 abaixo. O filamento sem adição de carga serve como amostra de 

controle para as posteriores análises. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Concentração de pó de madeira na formulação. Fonte: elaborados pelos autores. 

Nomenclatura das 

amostras 
Composição 

PLA 100% PLA  

PLA10M 90% PLA E 10% pó de madeira 

 PLA15M 85% PLA E 15% pó de madeira 

PLA20M 80% PLA E 20% pó de madeira 
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O termoplástico usado foi o PLA Ingeo™ 2003D (NatureWorks, 2019) na forma de 

pellets. Os pellets foram secos durante 2 horas a 90°C em estufa seguindo recomendação do 

fabricante e as partículas de pó de madeira foram secas em estufa a 103°C graus por mais de 

24 horas, para garantir completa ausência de umidade (KARIZ, 2018).  Feito isto, os 

materiais foram pesados conforme as formulações e agitados mecanicamente. O cuidado 

com o preparo do pó de madeira se faz necessário porque mesmo partículas com 

aproximadamente 0,3mm, podem obstruir a saída do bico de impressão (BRENT, 2015). 

Determinou-se que a temperatura de extrusão foi de 210°C para a formulação PLA20M, 

200°C para a formulação PLA15M, 190°C para a formulação PLA10M e 185°C para a 

formulação com o PLA puro. A rotação da rosca foi de 9 rpm de modo a gerar filamentos 

com 1.75 mm de diâmetro. 

 

2.4 Caracterização dos filamentos produzidos 

- Dureza 

As medições de dureza foram feitas em um durômetro digital Woltest, modelo GSD 

702D, seguindo a norma ASTM 7456 obtendo-se os valores na escala Shore D, medindo-se 

sete pontos em cada amostra. Foi aplicada uma carga de cinco quilos durante 3 segundos de 

endentação (TEIXEIRA, 2006). 

- Índice de fluidez 

A determinação do índice de fluidez é efetuada extrusando o polímero em um reômetro 

capilar, que consiste em um barril de extrusão aquecido, na extremidade do qual é montada 

uma matriz capilar de dimensões específicas. O reômetro é operado com pressão imposta, 

decorrente da aplicação de uma carga constante e bem definida no topo da coluna do fundido. 

O índice de fluidez é obtido a partir da taxa de fluxo do fluido sob imposição desta carga, e 

seu valor é expresso pela quantidade de material extrusado, em gramas, por 10 minutos 

(ROCHA, 1994). O ensaio foi realizado seguindo a norma ASTM  D 12238 em plastômetro 

Gotterfeld com carga de 5kg. 

- Microscopia óptica 

Para esta análise foi utilizado um estéreo microscópio da marca Zeiss modelo Stemi 305. 

O ensaio foi feito no laboratório de Sedimentologia da UNISINOS. Na técnica utilizada, a 

luz é transmitida atravessando a amostra e formando a imagem ampliada. Com isto é possível 

ver coloração, fraturas, bolhas, vazios etc. (FERNANDES, 2016). No presente trabalho, o 

intuito da análise está em avaliar a dispersão do pó de madeira na matriz de PLA.  

- Homogeneidade do filamento 

Para determinar a homogeneidade do filamento foram feitas medições do diâmetro de 

dois metros de filamento a cada 10cm. As medidas foram feitas com um paquímetro digital 

da marca Mitutoyo com precisão de +/- 0,03 mm.  

 

2.5 Teste de impressão 3D 

Esta etapa tem o intuito de testar as formulações quanto a sua “printabilidade”, ou seja, 

a capacidade do filamento de imprimir peças de qualidade por impressão 3D. Para modelar 

o corpo de prova foi utilizado software SolidWorks e para fatiamento e parâmetros de 
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impressão foi utilizado software Ultimaker Cura. Foi feito o teste em duas impressoras 

diferentes, sendo elas a Cliever CL1 e a Sethi3d S3 com condições de preenchimento de 

50% e temperatura de 225. 

 

3 Resultados e discussão 

 

3.1 Caracterização do pó de madeira 

-  Teor de umidade 

O valor encontrado de umidade no pó de madeira foi de 13,11% indicando a importância 

e necessidade de uma etapa de secagem previamente ao processo de extrusão, a fim de 

garantir a quantidade adequada de massa de madeira e também para evitar a formação de 

bolhas da evaporação de água nos filamentos produzidos durante a extrusão. 

-  Densidade 

Os resíduos de madeira apresentam uma variação muito grande da densidade, pois 

depende do tipo de madeira do resíduo e de que etapa produtiva ele é gerado. Ribeiro e 

Machado (2015), determinaram a densidade de diferentes espécies de Eucalyptus e acharam 

valores que variam de 2,3 a 1,3 g/cm3. Este valor está próximo ao encontrado nas amostras 

de pó de madeira do trabalho. O valor encontrado foi de 1,38 g/cm³. Mesmo assim este valor 

é considerado baixo tratando-se de carga de reforço e é justamente uma vantagem 

competitiva que as fibras naturais possuem. Em termos comparativos, a densidade do 

carbonato de cálcio e fibras de vidro variam entre 2,48 e 2,70 g.cm-3 respectivamente. 

Estudos mostram que as cargas conferem aumento na densidade dos compósitos. Sendo 

assim, analisar a densidade da carga é importante uma vez que tem influência direta na 

densidade do composto. (MORESCO, 2009). 

 

3.2 Formulação e fabricação dos compósitos por extrusão 

O filamento utilizado no processo de manufatura aditiva por extrusão requer um 

diâmetro específico, além de certa flexibilidade e resistência mecânica para ser utilizado. A 

figura 3 mostra o filamento PLA10M produzido na extrusora de bancada. 

 

Figura 3: Filamento PLA10M de madeira produzido. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3.3 Caracterização dos filamentos produzidos 

Nesta etapa, foram analisados os filamentos produzidos. Os resultados foram comparados 

entre si, uma vez que um dos objetivos do trabalho é selecionar a melhor concentração de 

pó de madeira. Além disso, fez-se a comparação dos resultados com a ficha técnica dos 
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pellets de PLA e com ficha técnica de um material compósito de madeira comercial, a fim 

de validar a metodologia utilizada. 

 -  Dureza 

A dureza foi utilizada como parâmetro para se inferir sobre a resistência mecânica do 

material. O método utilizado foi a dureza do tipo Shore D. Na tabela 3, abaixo, seguem os 

resultados obtidos. 

 

 

 

 

 
Tabela 3: Resultado do ensaio de Dureza Shore D. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

É possível perceber que o valor de dureza aumenta a medida que a concentração de carga 

é maior. Isto faz sentido uma vez que a madeira tende a ser mais dura que a matriz plástica.  

No entanto, este aumento não ocorre para o PLA + 20% de pó de madeira. Este fato pode 

ser atribuído à formação de aglomerados no material, gerando espaços vazios que 

comprometem as propriedades mecânicas do produto. Petinakis (2009) determinou que a 

partir de 20% de pó de madeira, a interação entre as partículas de madeira aumenta de forma 

significativa, formando aglomerados, que geram zonas de concentração de estresse. Estes 

pontos possuem baixa resistência mecânica e formam regiões frágeis do material. Tais 

achados reforçam os resultados de dureza que foram obtidos e as observações constatadas. 

- Índice de fluidez 

O resultado esperado é que a adição de carga diminua a fluidez do material, uma vez que 

a incorporação de partículas rígidas limita a mobilidade das cadeias, aumentando a 

viscosidade do material. Na tabela 4 a seguir, são apresentados os valores encontrados.   

 

 

 

 

 

Tabela 4: Resultados do ensaio do Índice de Fluidez. Fonte: elaborado pelos autores. 

Nota-se que este efeito não ocorreu no presente trabalho. A fluidez do material aumentou 

com a adição de carga. Não foi encontrado na literatura caso semelhante. Os principais 

motivos pela formação de um material bem disperso e homogêneo são a afinidade entre 

carga e matriz e a capacidade de mistura do equipamento de processamento. Sabe-se que a 

madeira e o PLA não são totalmente compatíveis. Ademais, o equipamento usado possui 

canal de extrusão curto, suficiente apenas para aquecer o material e conformá-lo. A extrusora 

não possui uma zona de cisalhamento e mistura o que seria importante para misturar e 

homogeneizar a carga com o polímero.  

Portanto, este resultado revela uma ineficiente dispersão da carga na matriz polimérica e 

da possível baixa afinidade química entre o pó de madeira e o PLA. Também, pode-se 

Formulações Valores 

PLA 70D 

PLA10M 75D 

 PLA15M 77D 

PLA20M 73D 

Formulação Valores 

PLA 6,1 g/10min 

PLA10M 8,6 g/10min 

 PLA15M 9,2 g/10min 

PLA20M 9,6 g/10min 
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afirmar que a formação de espaços vazios ou microbolhas distorce o valor do ensaio e faz 

com que se encontrem valores diferentes do esperado na literatura. 

 

- Microscopia óptica 

Abaixo segue as imagens geradas pelo ensaio de microscopia. Em todas as amostras é 

possível ver a formação de aglomerados e consequentemente de espaços vazios no material. 

A parte esbranquiçada das imagens trata-se da parte polimérica que não possui partículas de 

pó de madeira, provando que de fato a carga não se distribuiu bem pela matriz. Outro fato 

que é possível observar através da comparação entre as imagens, figura 4, é que a intensidade 

da coloração marrom se intensifica com o aumento de carga. A amostra PLA10M apresenta 

aspecto superficial e brilho do filamento de PLA puro. A partir da amostra PLA15M o 

filamento apresenta aspecto de madeira, evidenciado pelo aparecimento de porosidade 

superficial e coloração mais intensa. A imagem da amostra PLA20M prova a teoria 

apresentada nos demais resultados. A partir desta concentração, a amostra fica irregular, com 

muitos espaços vazios e muitos aglomerados. (TAO et al., 2017). 

 

Figura 4: Imagens geradas pelo ensaio de microscopia. Fonte: elaborado pelos autores. 

- Homogeneidade do filamento 

Os parâmetros de extrusão foram estabelecidos de maneira que o filamento tenha ±1,75 

mm de diâmetro. Uma aferição da variabilidade dimensional dos filamentos foi realizada ao 

longo de 2,0 m de filamento produzidos. Na tabela 5 abaixo é possível ver os valores de 

máxima e mínima, variância, desvio padrão e mediana.  

 

 

Tabela 5: Dados estatísticos das medições. Fonte: elaborado pelos autores. 

  PLA PLA10M PLA15M PLA20M 

MAX 1,7 1,92 2,08 1,95 

MIN 1,25 1,27 1,12 1,29 

MED 1,48 1,51 1,61 1,52 

VAR 2% 3% 7% 4% 

DESVIO 

PADRÃO 0,129 0,176 0,257 0,197 
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É possível notar a heterogeneidade dos filamentos. Tal característica é atribuída a não 

haver um puxador ou bobinamento automatizado do filamento ao sair da extrusora. Esse 

dispositivo poderia controlar, assim, a espessura diametral dos filamentos ao saírem do bocal 

da extrusora. De fato, os filamentos saíram de forma manual, sem haver o controle da 

velocidade de puxamento constante o que levou a variabilidade diametral de todos os 

filamentos produzidos. Outra constatação é o fato da maioria dos valores estarem abaixo de 

1,70mm. Isto se deve a contração do material no resfriamento. Apesar de a variância ser 

menor que 10%, ela é suficiente para dificultar o processo de alimentação na impressora 3D. 

 

3.4 Teste de impressão 3D 

A impressora possui um sistema de engrenagens que trabalha como um puxador, que leva 

o filamento até o canal de impressão, onde ele é fundido e impresso. No entanto, se constatou 

que os filamentos desenvolvidos possuem duas características que impedem que este 

processo ocorra de maneira eficaz:  

i) O diâmetro heterogêneo do filamento fez com que a engrenagem não conseguisse puxar 

de maneira fluida. Quando as engrenagens encontram uma parte do filamento com diâmetro 

muito fino, não conseguem recolher o material em direção ao bico de impressão e assim o 

material tranca naquele local. 

ii) Os filamentos produzidos apresentam elevada fragilidade, quando comparados a 

filamentos comerciais de PLA usados na impressão 3D. Assim, percebeu-se uma certa 

dificuldade dos filamentos circularem pelo sistema de direcionamento de filamento da 

impressora 3D.  

A solução encontrada foi utilizar uma impressora 3D que não possui este sistema de 

engrenagens e a inserção de filamento no canal de impressão é feito manualmente. Na figura 

5 abaixo ao analisar o aspecto do corpo de prova, é possível notar que se trata de um material 

“printável”, uma vez que apresenta estrutura homogênea e aspecto satisfatório. No entanto 

a fragilidade e a falta de homogeneidade impediram seu uso de maneira viável. 

 

Figura 5: Teste de impressão 3D. Fonte: elaborado pelos autores. 

Sendo o intuito desta etapa a avaliação da “printabilidade” e a viabilidade de utilizar os 

filamentos desenvolvidos, verificou-se que tanto o filamento de PLA puro quanto os 

filamentos compósitos desenvolvidos não apresentaram viabilidade de impressão 3D.  

4. Considerações finais 

A partir da caracterização do pó de madeira conclui-se que este possui natureza química 

polar e superfície não porosa ou com presença de macro poros. Ambas as características 

dificultam a afinidade com a matriz polimérica. A polaridade é incompatível com a estrutura 

apolar do PLA e o perfil de porosidade impede uma ancoragem física entre os dois 

compostos. Viu-se também que o pó de madeira possui granulometria homogênea. O fato 

das partículas estarem na escala de micrometros, aumenta a sua higroscopicidade. Isto é 
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evidenciado pelo alto valor encontrado no ensaio de umidade e por isso é necessário fazer 

uma secagem previa.   

No processo de confecção dos filamentos, as características do material e do processo 

dificultaram a obtenção de um filamento homogêneo. As variações no processamento faziam 

que a saída de material na matriz da extrusora oscilasse, gerando um filamento heterogêneo. 

Ainda, o fato de não ter um puxador automatizado acentuou esta característica, o que foi 

comprovado no ensaio de homogeneidade do diâmetro do filamento. Os demais ensaios 

como dureza, microscopia e fluidez provaram a teoria da formação de aglomerados e 

consequente formação de vazios. Com isso, o filamento teve sua resistência mecânica 

piorada com a adição de pó de madeira, ficando frágil e quebradiço. Estes espaços vazios 

criam caminhos de propagação de falhas. 

Ainda, o processo de extrusão não foi suficiente para forçar a mistura entre os dois 

componentes. Em uma extrusora industrial, existe zonas de mistura e cisalhamento que 

podem forçar materiais não compatíveis a se misturarem fisicamente e formarem compósitos 

homogêneos. Ao avaliar a “printabilidade” do material, viu-se que é possível imprimir peças 

com o filamento produzido. No entanto as características frágeis do material tornaram este 

processo inviável, uma vez que o mesmo se quebrava no sistema de alimentação do 

equipamento. 

A partir da pesquisa desenvolvida, conclui-se que foi possível fabricar um filamento 

compósito de matriz PLA com reforço de fibras de madeira em pó. O tema de materiais para 

impressão 3D carece de mais trabalhos e acredita-se que a pesquisa realizada serve como 

base para novos desenvolvimentos. 
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 Construção Civil e Sustentabilidade: materiais da Casa Popular 

Eficiente da UFSM 

Marcos Alberto Oss Vaghetti, Taís Carvalho dos Santos, Daniéli Uliana  

 

Civil Construction and Sustainability: materials from the UFSM Efficient 

Popular House 

Resumo 

As cidades estão em um fluxo constante de mudanças, causados essencialmente pelos seus 

habitantes. Nesse sentido, a construção civil ocupa uma posição de destaque na organização e 

planejamento da zona urbana, sendo responsável pela construção de espaços de produção e 

reprodução do capital. Em paralelo a isso, a construção civil se tornou dos maiores geradores de 

resíduos sólidos e consumidor de recursos naturais, visto o aumento demasiado da população e sua 

demanda por moradia, além da concentração de pessoas em grandes centros urbanos. Na tentativa 

de minimizar esses impactos, surgem os materiais sustentáveis, uma alternativa menos agressora ao 

meio ambiente e que reduz a redução de tantos resíduos. Dessa maneira, o presente artigo tem 

como objetivo apresentar os principais materiais de cunho sustentável utilizados na construção da 

Casa Popular Eficiente da Universidade Federal de Santa Maria (tijolo solo cimento, telha tetra 

Pak, piso PVC reciclável, forro OSB, esquadrias de eucalipto), a partir do uso e observação da 

funcionalidade e desempenho dos mesmos durante a Avaliação Pós Ocupação, de 2019 até os dias 

atuais.  

Palavras-chave: Construção Civil; materiais sustentáveis; Casa Popular Eficiente  

 

Abstract 

Cities are in a constant flux of changes, caused essentially by their inhabitants. In this sense, civil 

construction occupies a prominent position in the organization and planning of the urban area, 

being responsible for the construction of spaces for the production and reproduction of capital. In 

parallel to this, civil construction has become one of the largest generators of solid waste and a 

consumer of natural resources, given the excessively large population and its demand for housing, 

in addition to the concentration of people in large urban centers. In an attempt to minimize these 

impacts, sustainable materials appear, an alternative that is less harmful to the environment and 

that reduces the reduction of so many residues. Thus, the present article aims to present the main 

sustainable materials used in the construction of the Casa Popular Eiciente at the Federal 

University of Santa Maria (brick cement floor, tetra Pak tile, recyclable PVC floor, OSB lining, 

eucalyptus frames), from the use and observation of their functionality and performance during the 

Post-Occupancy Assessment, from 2019 to the present day.  

 

Keywords: Civil construction; sustainable materials; Efficient Popular House 
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1. Introdução 

 

De acordo com a Comissão Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (2013), as 

conferências sobre meio ambiente vêm sendo realizadas desde a década de 1970, época em 

que os problemas ambientais tiveram sua ascensão, mostrando a necessidade de debater 

essa temática e o quão preocupante era os níveis que o descuido com o meio ambiente 

tinha atingido. A primeira conferência em torno dessa pauta ocorreu em 1972, a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 

apontando o processo de industrialização e pobreza como causas da degradação, sendo o 

desenvolvimento econômico o responsável por contornar essa situação. Em 1992, ocorreu 

a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) 

ou Eco-92, no Rio de Janeiro, o qual ocorreu a assinatura da Agenda 21, comprometendo 

179 países a elaborar estratégias para alcançar o desenvolvimento sustentável. Em 2002 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável ou Rio+10, realizada em 

Joanesburgo, inserindo questões além das ambientais, as sociais como a pobreza. Em 2012, 

a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), no Rio de 

Janeiro, renovou o compromisso político com o desenvolvimento sustentável nas próximas 

décadas. 

O conceito de sustentabilidade foi proposto originalmente na década de 80, tinha como 

objetivo direcionar as formas de utilização dos recursos da natureza para conservar a vida 

no planeta, levando em consideração os riscos do uso de recursos naturais e sua renovação. 

Atualmente, a construção civil vem recebendo destaque por ser um grande consumidor de 

recursos naturais e gerador de resíduos. A busca pela sustentabilidade ganhou relevância 

num contexto em que as ações empresariais são vistas como as principais responsáveis 

pela degradação ambiental e social, a exploração dos recursos naturais tem sido 

potencializada pois aumenta o crescimento econômico e a acumulação de capital 

(ORTEGA,2014). 

As cidades estão em constante desenvolvimento, buscando atender as demandas 

populacionais do meio urbano, nesse sentido, torna-se necessário abrir espaços de 

produção e reprodução do capital, ou seja, hospitais, escolas, indústrias, moradias 

populares, entre outros. É nesse contexto que a engenharia se torna de suma importância, 

ocupando o papel de planejar o uso desses espaços a serem construídos. No entanto, ainda 

que a engenharia seja o ponto de partida para o desenvolvimento das cidades, a mesma é 

responsável por gerar tipos de agressões ambientais e para isso, o uso de materiais 

sustentáveis torna-se uma alternativa eficaz no que diz respeito a minimização dos 

impactos ambientais nesse ramo da economia, já que os recursos naturais são limitados e 

seu uso indiscriminado vem a comprometer gerações futuras no acesso a esses bens 

naturais (QUEIROZ, 2006). 

O uso exagerado de recursos renováveis faz com que haja uma urgência de novos 

pensamentos, atitudes e hábitos no contexto atual. Para isso, a implementação de 

construções sustentáveis e ecológicas são vistas como grande aliadas ao meio ambiente 

como um todo, auxiliando o bem estar do planeta e, consequentemente, os que nele 

habitam. Esse novo jeito de construir deve propor soluções para os principais problemas 

ambientais sem deixar de lado a tecnologia e a criação de edificações que atendam às 
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necessidades dos usuários e por isso, quanto mais sustentável é uma obra, automaticamente 

mais responsável também, pois está racionalmente de acordo com tudo o que consome, 

gera, processa e descarta, analisando todos os impactos presentes durante o ciclo de 

construção até o fim de sua vida útil (TREVISAN, 2012). 

Embasada nesses conceitos, a Casa Popular Eficiente é o protótipo de uma residência 

baseado no interesse social aliado ao baixo custo, tendo como objetivo a sua difusão para a 

sociedade, a fim de possibilitar a mudança de hábitos tão agressores presentes na 

construção civil, buscando soluções sustentáveis e a melhora na qualidade do ambiente 

construído. A CPE demonstra que a inovação na construção possibilita novas soluções para 

a materialidade das edificações, contribuindo assim para a satisfação ambiental e do 

usuário. (Kozloski, Vaghetti, 2019). O presente artigo tem como objetivo apresentar a 

partir da Avaliação Pós Ocupação da Casa Popular Eficiente da Universidade Federal de 

Santa Maria, o desempenho dos materiais utilizados em sua construção, bem como suas 

funcionalidades e desempenho enquanto materiais sustentáveis de baixo impacto 

ambiental. 

A Casa Popular Eficiente, está localizada no Centro de Eventos da Universidade Federal 

de Santa Maria, de acordo com a Figura 01, construída no ano de 2013, foi projetada a 

partir de diferentes desenhos de fachadas e modelos para o protótipo, o projeto inclui os 

55,42 m² de área útil sob uma cobertura de duas águas, as aberturas presentes na parte 

superior estão voltadas para a direção oeste e tem como resultante uma menor área exposta 

à ventilação onde estão a cozinha e sala. No quadrante leste estão os dormitórios e o 

banheiro, com forro horizontal e aberturas para integrar a estratégia de ventilação cruzada 

efeito chaminé (Kozloski; Vaghetti, 2019). 

 

Figura 01: Mapa de Localização da Casa Popular Eficiente da Universidade Federal de Santa Maria. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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2. Referencial Teórico 

Na origem da sociedade industrial, desenvolvimento econômico era sinônimo de 

transformação da natureza em prol da qualidade de vida da população, ou seja, a 

transformação do ambiente natural em ambiente construído adequado ao desenvolvimento 

das atividades. Além da construção civil ser um dos macro setores da economia, também é 

responsável por produzir os bens de maiores dimensões físicas do planeta, sendo, portanto, 

um dos maiores consumidores de recursos naturais. Quando se fala em reciclagem de 

resíduos, o Brasil possui tímido avanços, com exceção da intensa reciclagem das indústrias 

de aço e cimento (JOHN, 2000). 

Com o desordenado crescimento populacional aliado ao crescente desenvolvimento 

tecnológico e industrial, principalmente a partir da eclosão da Primeira Revolução 

Industrial, a construção civil tornou-se um dos campos de maior crescimento, pois a 

sociedade capitalista começou a exigir mais bens de consumo e consequentemente, a 

demandar mais obras de construção civil, ocasionando também seu rápido 

desenvolvimento tecnológico. Nesse cenário, em meados do século XX, ocorreu o aumento 

da poluição e degradação ambiental, que se estende até os dias atuais. A medida que a 

construção civil se tornou de suma importância para a sociedade também ficou evidente o 

quanto a mesma tem provocado uma geração descontrolada de resíduos, provocando não 

somente impactos ambientais, como também, sociais (PAULO, COELHO 2016) 

De acordo com o IPEA (pág. 10, 2012), “além do intenso consumo de recursos naturais, 

os grandes empreendimentos de construção acarretam a alteração da paisagem e, como 

todas as demais atividades da sociedade, geram resíduos”. Em virtude disso, em 2002 a 

Resolução nº 307 do Conama, determinou que o gerador dos resíduos seria o responsável 

pelo gerenciamento do mesmo, estabelecendo, portanto, a responsabilidades aos gestores, 

ou seja, segregação dos resíduos em classes e o devido encaminhamento para 

reciclagem/disposição final adequada. 

A construção civil em seu conjunto de processos e atividades é um dos setores que possui um 

dos mais elevados índices de impacto ambiental e social no mundo, por tal razão, vêm-se 

pensando cada vez mais na adequação dos empreendimentos para que atinjam a melhor 

integração possível com o meio no qual estão inseridos. A partir deste pensamento surge o 

conceito de sustentabilidade na construção, visando otimizar as três principais etapas de uma 

edificação, o projeto, a execução, e a manutenção e uso (MINGRONE, pag. 13. 2016) 

 

Para a Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (s/d), a inserção de práticas 

sustentáveis nos empreendimentos residenciais proporciona vantagens para o agente do 

setor imobiliário, bem como para a sociedade, comunidade local e o próprio poder público 

pois melhora a qualidade ambiental na redução do consumo energético, de resíduos, 

consumo de água e aproveitamento de condições naturais locais, inovação, entre outros. 

Assim, “no aspecto ambiental, que com frequência o termo é empregado, a 

sustentabilidade diz respeito, então a um planeta sadio, no qual as pessoas possam 

encontrar as condições necessárias para a sua sobrevivência, de geração em geração” 

(Fundação Instituto de Administração, 2018). 

O Brasil enfrenta um grande problema no que diz respeito a moradias, muitas famílias 

estão desabrigadas, ou encontram-se em moradias precárias, sem condições de 

disponibilizar aos moradores as condições mínimas de conforto e bem estar. Nesse sentido, 

as construções sustentáveis tornam uma opção viável e tende a promover empregos. No 
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entanto, “as práticas sustentáveis na área da construção civil são limitadas e na maioria das 

vezes a matéria prima utilizada se torna inacessível ao consumidor de baixa renda devido 

ao seu alto preço de comercialização” (WIECZYNSKI, s/d). 

Entre os desafios para o desenvolvimento de construções residenciais sustentáveis no Brasil, 

está a necessidade de maiores investimentos em pesquisas no setor (estudo de novas 

tecnologias construtivas sustentáveis, ecomateriais e sistemas de gestão sustentáveis), adoção 

de novos paradigmas para todos os profissionais da área envolvidos, desde o projeto até a 

execução do empreendimento, implantação de regulamentações e conscientização das 

empresas públicas e privadas visando um menor impacto ambiental (FURUKAWA, 

CARVALHO, pag. 6,7. 2011). 

 

Os principais conceitos relacionados ao processo de construção sustentável são: 

eficiência energética das edificações, gestão sustentável da água, reuso de materiais e uso 

de técnicas ambientalmente corretas, conforto e qualidade interna dos ambientes e por fim, 

gestão do canteiro de obras de baixo impacto ambiental (Furukawa, Carvalho, 2011). 

Nesse sentido, Oliveira (pag.22, 2015), destaca que: 

Todas as transformações das matérias-primas até o produto final devem ser entendidas e 

preferencialmente, sempre estar associadas ao menor consumo de energia e ao respeito ao meio 

ambiente. Como quaisquer tecnologias de processamento, as fabricações dos produtos devem 

ter preocupações quanto ao esgotamento dos recursos naturais, preservação do meio ambiente e 

qualidade de vida. 

Ademais, diversos materiais trazem benefícios para a sustentabilidade na construção e 

demonstram uma alternativa para a diminuição e consumo dos recursos naturais (Aires, 2019), 

os quais destacam-se: madeira plástica, elementos construtivos em bambu, tijolo ecológico, 

agregados de resíduos da construção civil, entre outros. Nos últimos anos, têm-se atribuído 

importância cada vez maior aos materiais de construção e seus impactos ambientais, quando se 

decide por determinado produto e sistema construtivo, deve-se levar em consideração os 

aspectos técnicos, econômicos e ecológicos. No entanto, a realidade é diferente, pequena 

parcela se atenta aos impactos ambientais já que o fornecimento desses materiais, na maioria 

dos casos, é por varejo (SANTOS, SANTANA, 2017). 

 

3. Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória que utiliza o procedimento de estudo 

de caso pelo fato de que este, visa conhecer com profundidade o que há de mais essencial e 

característico no que se pretende investigar, além de aprofundar e validar resultados de 

pesquisas anteriores (Gerhardt, Silveira, 2009). Para um embasamento teórico da pesquisa, 

inicialmente buscou-se em livros, anais, teses e dissertações, trabalhos e artigos voltados a 

essa temática no sentido de aprofundar mais as discussões.  

Os materiais apresentados no presente artigo, são resultado da Avaliação Pós Ocupação 

da Casa Popular Eficiente da Universidade Federal de Santa Maria. A APO baseia-se nos 

estudos de Abiko e Ornstein (2002), e dessa forma, desde 2006 avalia os aspectos 

funcionais, éticos e construtivos.  

Os aspectos funcionais são embasados no estudo comparativo entre os dados coletados 

junto aos profissionais envolvidos na construção do protótipo e os dados coletados pelos 

usuários, os quais destacam-se: a) contato com os técnicos envolvidos com os projetos da 
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Casa Popular Eficiente, avaliação in loco, registro diário de dados coletados pelos usuários 

e pelos equipamentos de medição e registro fotográfico. Quanto aos aspectos construtivos 

referem-se à avaliação construtiva através do seu monitoramento, visando a identificação 

de possíveis patologias surgidas ao longo do tempo. Para isso, é vistoriada a estrutura de 

modo geral, atentando para a cobertura, vedações, instalações hidrossanitárias e elétricas, 

sistema de ventilação e energia solar, revestimentos horizontais e verticais. E por fim, 

quanto aos aspectos éticos, os moradores que residiram e residem na casa fizeram ou 

fazem parte do Grupo de Pesquisa e Estudos em Tecnologias Sustentáveis (GEPETECS), 

além de serem alunos da Universidade Federal de Santa Maria, possuindo conhecimento 

mínimo nas áreas abrangentes de Avaliação Pós-Ocupação. Ademais, os moradores estão 

cientes dos possíveis riscos e desconfortos, tais como arrombamentos, incêndios, trânsito 

de pessoas no interior da residência devido a coleta de dados em experimentos presentes na 

casa e possíveis falhas nos experimentos.   

Nesse sentido, o presente artigo desenvolve-se a partir do uso e observação da 

funcionalidade e desempenho dos materiais pelos moradores da Casa Popular Eficiente, 

Figura 02, da Universidade Federal de Santa Maria a partir da Avaliação Pós Ocupação. 

 

Figura 02: Casa Popular Eficiente da Universidade Federal de Santa Maria.  

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

4. Resultados  

No que se refere aos materiais presentes na Casa Popular eficiente, Figura 02, todos 

foram escolhidos criteriosamente aspirando a sustentabilidade e acessibilidade desses 

materiais, para que não sejam apenas alternativas inviáveis de execução para moradias 

de baixo custo:  

 Placas OSB: OSB é a sigla para Oriented Strand Board (Painel de tiras de 

Madeira Orientada), essas tiras são de madeiras vindas do reflorestamento, é 

um produto consistente e uniforme e um bom isolamento termo acústico e 

resistência ao fogo. As placas foram utilizadas como revestimento 

horizontal no forro, estruturalmente se comportou de forma eficiente, porém 

notou-se um escurecimento do ambiente devido a sua cor e combinação 

com tijolo solo cimento, outro material de cor mais escura, além disso, 

apresentou patologias como o mofo, causadas pela presença de umidade em 

determinados pontos, assim, pode-se estudar um novo local de uso ou 

correção com impermeabilização adequada;  
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 Tijolo Solo Cimento: É um tijolo feito de solo, cimento Portland e água, 

compactados em umidade ótima e sob baixa densidade, que em composição 

previamente estabelecidas, adquire resistência e durabilidade através das 

reações de hidratação do cimento. Suas vantagens estão em possuir um fácil 

processo de fabricação e reduzindo prazos e custos na construção, é feito de 

um material abundante, o solo e, além disso, não se faz necessário a queima 

do tijolo não emitindo gases poluentes. Quanto ao seu uso na CPE, 

demonstrou um bom desempenho, apesar da dificuldade em fixar suportes, 

como tomadas e parafusos, problema advindo de fábrica, devido à grande 

demanda, houve pouco tempo de cura da remessa utilizada na construção da 

Casa Popular Eficiente;  

 Esquadrias de eucalipto: A principal vantagem do uso do eucalipto é que é 

uma madeira renovável, vinda do reflorestamento, o que contribui para a 

preservação de florestas nativas e pode ser plantada em qualquer lugar. É de 

grande versatilidade e apesar de ser mais suscetível à cupins e fungos, não 

apresentou nenhum tipo de patologia até o momento, tendo um ótimo 

desempenho; 

 Tinta ecológica impermeável: Ao contrário da maioria das tintas 

encontradas no mercado, a tinta ecológica não possui materiais tóxicos em 

sua composição ou derivados do petróleo, sendo formuladas de matéria 

prima natural, usando a argila como componente de ligação, o que reforça a 

vantagem de uso, visto que é um componente abundante e ecológico. Além 

disso, essa alternativa não oferece risco à saúde dos moradores e controla a 

umidade do ambiente. O uso na Casa Popular Eficiente foi satisfatório, não 

apresentando bolhas, eflorescências ou qualquer patologia até o momento;  

 Telha Tetra Pak: É uma telha ecológica muito mais resistente que as telhas 

convencionais, em suma são compostas por alumínio, pet e polietileno e 

polinylon, atendendo aos interesses de ordem ambiental e saúde pública, 

estimulando a reciclagem por serem feitas essencialmente de caixinhas de 

leite. Proporcionam conforto térmico e acústico, não apresentando trincas 

ou rachaduras, além de ser leve e de fácil instalação. Seu uso no protótipo 

CPE, foi de ótimo desempenho, não ocasionando nenhum problema ou 

desconforto; 

 Piso laminado de PVC reciclado: Sendo um tipo de piso vinílico, possui 

grande resistência a manhas, riscos e possui isolamento acústico, além de 

fácil instalação e manutenção não exigindo juntas por não sofrer processo 

de dilatação ou retração. Mas o que faz esse piso ser tão atrativo é por ser 

um material ecologicamente correto, criado a partir de 67% de PVC 

reciclado pós consumo, sendo muito mais barato que o piso de madeira. A 

sua aplicação apresentou resultado satisfatório na maioria das áreas 

aplicadas, porém ocorreram problemas em sua aplicação na área de serviço, 

tendo peças descoladas. O piso laminado é resistente à umidade, mas vale 

ressaltar que se não for bem aplicado a cola, incômodos como esse, podem 

ocorrer, por isso é de suma importância a boa aplicação da cola, não 

demorar no processo entre a colocação da cola e a colagem do piso 

580



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

verificando os cantos para que estejam bem selados a fim de evitar a entrada 

de água.  

 

5. Considerações Finais 

 

O protótipo da Casa Popular Eficiente se mostra como um grande laboratório, 

permitindo diversos experimentos, e também a avaliação de cada material utilizado, 

abrindo um leque de novas possibilidades de aplicação dos mesmos e melhorias na 

execução e uso, assim como abre portas para novos materiais alternativos que possam 

ter uma resposta melhor que os atuais, ou usados em conjunto. Sempre buscando o 

baixo custo e acessibilidade de todos esses insumos, provando que sim, é possível 

mudar a realidade de grande setor gerador de resíduos, de forma ampla e efetiva em 

todas as classes sociais, dessa forma, mesmo que a passos lentos, se caminha para uma 

nova realidade, mais sustentável e ecológica tão essencial para todos.   
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Resumo 

A impressão 3D de elementos de concreto é o processo construtivo mais inovador e promissor da 

atualidade. Além de representar inúmeros benefícios na indústria da construção civil, como redução 

de desperdícios e produção de materiais duráveis e mais sustentáveis, essa nova proposta de 

construção apresenta vários desafios para a engenharia do ponto de vista do material. Este artigo 

revisa os principais processos de impressão 3D de concretos, bem como as principais propriedades 

que determinam a aderência entre as camadas, fator fundamental para uma boa impressão. Para este 

estudo, foram levantados resultados de testes de aderência por meio de MEV e difração de raios-X e 

também ensaios de aderência em que o destacamento entre as camadas foi induzido. Concluindo que 

a identificação das principais propriedades do material é um dos fatores mais importantes para a 

determinação dos materiais e misturas que irão condicionar a melhor aderência entre as camadas. 

 

Palavras-chave: Impressão de concreto 3D; Aderência intercamada; Propriedades mecânicas. 

 

Abstract 

3D printing of concrete elements is the most innovative and promising construction process today. 

In addition to representing numerous benefits in the construction industry, such as waste reduction 

and production of durable and more sustainable materials, this new construction proposal presents 

several challenges for engineering from the point of view of the material. This article reviews the 

main 3D concrete printing processes, as well as the main properties that determine the adhesion 

between the layers, a fundamental factor for a good impression. For this study, results were obtained 

from adhesion tests by means of SEM and X-ray diffraction and also adhesion tests in which 

detachment between layers was induced. Concluding that the identification of the main properties of 

the material is one of the most important factors for determining the materials and mixtures that will 

condition the best adhesion between the layers. 

 

Keywords: 3D concrete printing; Adhesion between layers;  

Mechanical properties.  
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1. Introdução 

 

Com a robotização dos processos industriais, tudo o que representa a tecnologia e 

automatização é símbolo de progresso e inovação e visto que a indústria da construção civil 

é uma das mais atrasadas em termos de desenvolvimento tecnológico (WITZKE et al., 2019), 

se faz indispensável a inserção destes mecanismos visando a inovação e produtividade. Essa 

necessidade é evidenciada com um contrato assinado pela Nasa com o objetivo de construir 

uma base lunar com o uso de impressoras 3D para abrigar astronautas em futuras viagens ao 

espaço, criando uma tecnologia de proteção contra condições adversas, como temperaturas 

extremas, radiação e chuva de micrometeoritos (NOGUEIRA, 2020). 

O alto grau de liberdade que a impressão 3D de concreto proporciona faz com que o uso 

desse processo de manufatura aditivo (AM), assim definido pela ASTM por ser o processo 

de juntar materiais para fazer objetos a partir de dados do modelo 3D, camada sobre camada 

(BAZ et al., 2020) na construção civil ganhe cada vez mais atenção, sendo uma das 

tecnologias com maior crescimento atualmente. Porém em decorrência da extrusão do 

concreto livre de formas e processo de vibração definidos, se faz necessário o 

estabelecimento de normas de impressão por meio de estudos que apontem tendências de 

comportamento da composição de concreto com melhor trabalhabilidade e combinação de 

partículas que possibilitem a extrusão do material sem perda de suas características. 

As principais propriedades mecânicas requeridas por elementos de concreto produzidos 

por impressão 3D ainda são pouco exploradas. O presente trabalho tem como objetivo 

revisar composições de concreto adequadas para o processo de impressão 3D baseado em 

extrusão e estudar possíveis métodos de estudo e ensaio de aderência entre camadas, visando 

diminuir a alta variabilidade de resultados obtidos na literatura com o método da ASTM 

D724-12. Foram encontrados estudos sobre a caracterização da microestrutura de concretos 

impressos em 3D  no que diz respeito a iterface intercamada, estes obtém seus resultados por 

meio de imagens de raios-X, técnicas de espectroscopia, difração de raios-X de alta pressão 

e in-situ e nanotomografia (NERELLA et al., 2019; HAMBACH & VOLKMER, 2017;   

Bong et al., 2020). 

2. Processo de impressão 3D em concretos  

Com potencial para automação, redução do custo da construção, tempo, desperdício de 

material e energia e fabricação de estruturas geométricas complexas, a impressão 3D 

aplicada aos materiais de construção é uma alternativa atraente e inovadora quando 

comparada aos métodos construtivos convencionais (Li et al., 2020.).  

O desenvolvimento de materiais duráveis e sustentáveis para a impressão 3D em escala 

de construção deve reduzir significativamente a emissão de 𝐶𝑂2 e a substituição parcial do 

cimento por adições minerais, como cinza volante, além de possibilitar uma distribuição 

maior do tamanho das partículas, possibilita que a mistura atinja uma boa fluidez atrelada à 

questão ambiental (VAN et al., 2016). Os projetos que envolvem a impressão 3D de 

concretos, resultam em uma construção mais sustentável também por serem mais eficientes 

depositando material apenas onde é necessário, reduzindo a geração de resíduos, fôrmas e 

todo o potencial de desperdícios em uma construção (WANGLER et al., 2016).  

A tecnologia utilizada para a impressão de concretos e na construção civil é 

principalmente com base em pó e extrusão, de acordo com Zareiyan & Khoshnevis, (2017) 

e  Xia & Sanjayan, 2016 e Li et al, (2020). D-shape é a empresa que forneceu o método de 
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impressão em pó, que possui como vantagens a alta resolução de impressão e grande 

liberdade geométrica, porém por construir suas camadas em uma velocidade mais lenta, deve 

ser utilizado em obras menores e fora do local de construção (Zareiyan & Khoshnevis, 2017; 

Xia & Sanjayan, 2016), sendo mais explorado e mais viável para fabricação em larga escala, 

a tecnologia de impressão de concreto por extrusão, método Fused Deposition Modeling 

(FDM), consistindo na extrusão do material cimentício por um bocal geralente montado em 

um pórtico, guindaste ou braço robótico, que imprimi camada por camada da estrutura 

(SANJAYAN et al., 2018). 

Foram feitos protótipos para impressoras 3D em concretos de grande escala implantáveis 

em campo pelo laboratório de pesquisa em Engenharia de Construção do Corpo de 

Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (USACE), juntamente com o National 

Aeronautics and Space Administration (NASA). O protótipo é chamado de Sistema de 

Construção automatizada de Estruturas Expedicionárias (ACES), que possui um pórtico 

robótico móvel e um sistema automatizado de deposição de material (MDS), unindo 

materiais secos e fluidos, sendo projetado para campo e com um tempo curto de 

configuração, de acordo com Muller et. Al (2018), a ACES foi eficaz na impressão de um 

quartel de concreto usando agregado de 10 mm para concreto de alta resistência. 

Diferente dos sistemas de pórticos, pesquisadores do Oak Ridge National Laboratory’s, 

(Tennessee, EUA), estão desenvolvendo um sistema de deposição em larga escala 

controlado por cabos visando permitir a construção automatizada de edifícios, sistema 

conhecido como SkyBAAM sendo conduzido por cabos por quatro estações base e suspenso 

de um único guindaste, sendo configurado rapidamente com preparação mínima do local 

(CHEESSER et al., 2018). 

 

 

Figura 1: Sistema de construção automatizada de Estruturas Expedicionárias (ACES) (A) e conceito da 

impressora SkyBAAM da ORNL (B). Fonte: Adaptado de Muller et al. (2018) e Cheesser (2018). 

 

4. Propriedades do concreto impresso 

Os materiais cimentícios impressos em 3D devem ser rígidos o suficiente para manter 

geometrias estáveis impressas. Novas propriedades de materiais cimentícios devem ser 

consideradas devido à grande diferença entre os métodos convencionais de construção e o 

novo processo de impressão surgido, sendo as principais observadas para o estado fresco a 

fluidabilidade, extrudabilidade e a trabalhabilidade, e para o estado endurecido, densidade, 

585



 
 

 

 

 
 

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

força compressiva, força de flexão, força de tração, retração e fissuras (Zhanzhao et al, 

2020). 

A fluidabilidade é uma propriedade crítica que avalia o comportamento de fluxo de 

materiais frescos no sistema de bombeamento, é o que permite o transporte suave dos 

materiais desde o motor até o bocal de impressão (Lim et al., 2012). De acordo com Le et. 

al (2012), a extrudabilidade dos materiais impressos é a capacidade da pasta fresca passar 

pelo bocal de impressão como um filamento contínuo e intacto para se garantir a extrusão 

desejada. A trabalhabilidade diz respeito à resistência do material impresso à deformação 

sob carga, como não existem formas, os materiais frescos devem ter capacidade de 

construção suficeinte para serem rígidos após extrudados sustentando seu auto-peso, peso 

das camadas superiores e a pressão da extrusão (MURTAGH et al., 2020). 

Sem o processo de adensamento ou compactação adequado pela impressão ser livre de 

formas e vibradores, pequenos vazios lineares estão sujeitos a se formarem entre filamentos 

exturdados devido ao método de extrusão por camadas, o que resulta em um comportamento 

anisotrópico (PANDA et al., 2017) . Deste modo, as principais propriedades endurecidas do 

material, que condicionam os forças mecânicas correspondem a densidade, força de 

compressão, força de tração e flexão. A densidade pode ser influenciada pela pressão da 

bomba, velociade e design do caminho de impressão, de acordo com Le et. al (2012), as 

amostras bem impressas apresentam menor teor de vazios e maior densidade do que as 

moldadas. 

Com o teste de compressão de Koker e Van (2004) foi verificado que a pressão do 

bombeamento não é dominante, sendo a geometria e qualidade do material impresso fatores 

mais importantes para uma melhor resistência à compressão.  Em relação à influência da 

diferença de tempo de impressão Sanjayan et al. (2016) observam que a força de flexão das 

amostras impressas tem inicialmente um aumento e depois uma diminuição à medida que a 

lacuna de tempo de impressão aumenta, seguindo o mesmo padrão das forças compressivas, 

já o vínculo de tração diminui com o aumento da diferença de tempo de impressão. A Figura 

2 mostra o fluxograma de como proceder de acordo com cada propriedade do material 
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observada ao longo das impressõ

 

Figura 2: Procedimento de projeto de mistura para materiais cimentícios imprimíveis em 3D. Fonte: 

Adaptado de Zhanzhao et al (2020). 
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5.  Materiais e misturas 

Os principais pilares para o sucesso da impressão 3D de concretos se constituem dos 

materiais que irão compor a tinta de impressão  (KHAN et al., 2020). O cimento deve 

constituir uma pasta com fluidez adequada, extrudibilidade e trabalhabilidade que possam 

ser rapidamente configurados para atender aos requisitos do processo de impressão 

(ROUSSEL, 2005), o melhor tipo de composição cimentícia para cada objetivo de 

construção é a questão das pesquisas de impressão 3D atualmente com foco no controle da 

taxa de estruturação do material garantindo a estabilidade e adesão das camadas impressas e 

empilhadas já que o produto é livre de fôrmas. 

De acordo com Khan (2020), grande parte das pesquisas teve como foco a impressão de 

materiais baseados em cimento Portland comum. A adição de misturas minerais como cinza 

volante e escórias também foram utilizadas com a finalidade de controlar a fluidez da pasta 

devido ao tamanho das partículas, forma e natureza pozolânica, sendo uma proporção 

adequada de agregados, cimentos e minerais, estratégia para uma melhor distribuição do 

tamanho das partículas propiciando a ideal trabalhabilidade (NERELLA et. al, 2019; 

MARCHMENT et. al, 2019). A Tabela 1 mostra algumas composições de misturas e tipos 

de cimento utilizados pelos autores. 

 

ARTIGOS AUTOR ANO TIPO DE CIMENTO ADIÇÕES 

3-D printing of concrete: 

Beyond horizons 

Mohammad S. Khan,  

Florença Sanchez 

2020 

Portland comum 

Cimentos à base de 

enxofre, cimentos de 

argila calcinado 

calcário,      cimento 
de fosfato de cálcio de 

magnésio com cinza 

volante 

Cinza volante (60%),   

materiais reciclados    

Properties of 3D Printable 
Concrete 

Van Zijl, Gideon P. A. G.; 

Paul, Suvash Chandra; Tan, 

Ming Jen 

2016 

CAC em substituição 

ao Cimento portland 

comum 

Cinzas volantes e escória 

como substitutição   (50%) 

Rheology and printability of 
engineered cementitious 

composites - a literature 

review 

Weng, Yiwei; Lu, Bing; 

Qian, Shunzhi; Tan, Ming 
Je 

2016 

  

Escória como substituição 
(15%)  , fibra de PVA, 

cinzas volantes, 

metacaulim, sílica ativa 

Mix suitable for concrete 3D 

printing: A review. 
M.A. Khan 2020 

Cimento Portland 

comum  

Cinzas volantes classe F e 

cinza volante classe C , 

sílica ativa, escória  (adição 
em algumas misturas 

específicas) 

Fresh and Hardened Properties 
of Extrusion-Based 3D-

Printed Cementitious 

Materials: A Review. 

Zhanzhao Li , Maryam 

Hojati, Zhengyu Wu, 

Jonathon Piasente, Negar 
Ashrafi, 

2020 

  

Cinzas volantes, sílica 

ativa, escória, 
e argila e fibras de reforço. 

Tabela 1: Materiais para concreto impresso. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os esforços no desenvolvimento de materiais propícios à impressão de concretos 

também visam melhorar a capacidade de construção e aderência entre camadas impressas, 

uma vez que durante a deposição, a mistura e ligação entre as camadas se dão pela 

composição do cimento, a umidade dos compostos extrudados, o tempo entre a deposição 

dos filamentos e o ambiente circundante do material durante a cura, que pode levar à 

secagem, retração autógen e carbonatação do concreto afetando a ligação (aderência) entre 

as camadas depositadas.  
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De acordo com Zhijian Li et al., (2018), é interessante o uso de agente modificador de 

viscosidade como superplastificantes para melhorar a integridade estrutural, aumentando a 

força de contato entre as camadas extrudadas adjacentes. Para que o aditivo modifique o 

comportamento de contato de duas camadas é necessário que se atinja na medida exata do 

seu potencial de retenção de água e redução da tensão superficial, sem diminuir a fluidez do 

material fresco.  

Os resultados observados por  Ma et al., (2018) indicam que quanto maior o teor do 

agente modificador de viscosidade, mais viscoso e menos fluida se torna a pasta e a 

quantidade ideal do aditivo melhora as propriedades de ligação das camadas extrudadas. Foi 

investigado o comportamento de dobra das amostras, resultando em um aumento da força 

de flexão com 1,5% de aditivo, sendo 26% maior do que a força verificada sem a adição. 

A pesquisa de Zhijian Li et al., (2018) ainda destaca que o uso de aditivos modificadores 

de viscosidade com sua ação de retenção de água reduz o segregamento das pastas de 

cimento, o que contribui para o contato de camadas impressas e, portanto, diminui as fraturas 

entre elas, aumentando o desempenho estrutural desejado. Assim como Weng et al. (2020), 

que concluiu que 10% de sílica tem sido eficaz para ajustar a reologia para impressão 3D e 

cinza volante (60% de substituição na formulação de cimento) para aumentar a 

trabalhabilidade de materiais de endurecimento rápido. 

 

6. Aderência entre camadas  

A adesão entre si das camadas de concreto impresso é fundamental para uma boa 

impressão, deste modo, experimentos sobre esse processo são muito importantes e mostram 

a vulnerabilidade das estruturas devido à baixa resistência das interfaces de ligação. Um dos 

maiores desafios da impressão 3D é o desenvolvimento de técnicas que aderem a camadas 

extrudadas para alcançar uma estrutura homogênea e resistente (ZAREIYAN & 

KHOSHNEVIS, 2017). 

Um dos problemas da impressão 3D de concretos é a fraca ligação devido ao excesso de 

água superficial no processo de extrusão. Nesse sentido Ma et al. (2020) propõe uma 

argamassa aditiva à base de cimento sulfoaluminado de cálcio (CSA), fibra de celulose e 

enchimento de calcário para a aplicação entre as camadas impressas, o que permite a 

extensão do intervalo de tempo de impressão e também aumenta a ligação entre as camadas.  

Os resultados mostram que a argamassa proposta utiliza água para a cura interna obtendo 

hidratação precoce do concreto e combate a retração, gerando uma ligação mecânica 

adicional, a resistência entre à tração intercamada foi aumentada em cerca de 2 MPa para 

um intervalo de impressão de 60 minutos. O estudo ainda conclui que o material pode reduzir 

vazios e falhas longitudinais entre as camadas e aumenta a durabilidade e é fácil de fabricar 

e obter porque sua matéria prima é abundante, barata e ecologicamente correta. 

       A análise da força entre as camadas de concreto pode ser feita através da investigação 

micro e macroestrutural. Na escala macro, as propriedades mecânicas (por exemplo, 

deformação) e as configurações de camadas como entrelaçamento e rugosidade são 

responsáveis pela aderência, sendo o teste de aderência pela investigação da macroestrutura 

do concreto feita através do ensaio definido pela ASTM D7234-12; Sanjayan et al. (2018).  

        E na micro escala têm-se a compatibilidade química dos materiais influenciando a força 

na interface, a investigação da microestrutura das interfaces do concreto pode ser feita por 

meio da microscopia eletrônica de varredura assim como na pesquisa de Mendoza Reales et 

al., (2019), a micro tomografia de raios – X de alta resolução também tem sido utilizada para 
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caracterizar a microestrutura por meio da investigação da fração de volume e distribuição do 

tamanho de grãos de cimento e distribuição granulométrica e assim é possível avaliar como 

essas propriedades irão interferir nas propriedades mecânicas do material (KHAN et AL., 

2020). 

6.1 Microestrutura das camadas do concreto impresso 

  Nerella et al. (2019),  investigaram a região entre duas camadas por meio da 

microscopia eletrônica de varredura comparando um ponto de referência no núcleo de uma 

camada com a microestrutura da interface de duas camadas impressas. Concluíram que as 

misturas com maior homogeneidade microestrutural no núcleo também apresentaram maior 

homogeneidade nas interfaces contribuindo com uma ligação mais forte de camadas do 

material e com menor volume de vazios. 

Para que haja uma maior ligação entre as camadas de concreto impresso, podem ser 

necessárias alterações no processamento e nas superfícies superiores da camada, 

promovendo mais vínculos e controlando as condições externas. O maior objetivo deve ser 

alcançar propriedades homogêneas de microestrutura e consequentemente um material 

isotrópico. Além disso, Nerella et al. (2019), observou que o crescimento retardado de outros 

produtos de hidratação, principalmente o hidróxido de cálcio em vazios maiores, também 

foi identificado.   

Ma et al. (2020), investigou as microestruturas das camadas por meio da microscopia 

eletrônica de varredura e os resultados sugeriram que com uma argamassa aditiva à base de 

cimento sulfoaluminoso de cálcio (CSA), houve uma melhora na hidratação precoce com a 

produção de estringita para combater a retração gerando uma ligação mecânica adicional 

entre as camadas impressas. A resistência à tração intercamada foi aumentada em 1,91 MPa 

para intervalo de tempo de 60 minutos, concluindo que o composto pode ser utilizado entre 

cada camada regularmente a fim de melhorar o processo de depósito e empilhamento de 

filamentos, reduzindo vazios e falhas longitudinais. 

           Ainda para as investigações em microescala do material com a finalidade de obter a 

evolução da química do concreto nas primeiras horas de hidratação, bem como o efeito de 

misturas e como elas interferem na superfície das camadas, pode ser utilizado o estudo com 

difração de raios-X. A ênfase pode ser na morfologia, cristalização e composição elementar 

de produtos de hidratação de cimento que influenciam a força, dureza ou outras propriedades 

da matriz. 

             Monteiro et al., (2019), por meio do teste, estudou a montagem das fases e sua 

evolução durante a hidratação e conclui que deve-se tomar cuidado com amostras com 

superplastificantes que podem apresentar picos mais altos distorcendo os resultados. Têm-

se ainda que a adição de nanomateriais em sistemas cimentícios modifica a microestrutura 

da matriz promovendo interações eficazes entre partículas C-S-H precipitadas, passo 

importante para compreender o mecanismo de densidade de empacotamento em concretos 

impressos. 

 

          6.2 Macroestrutura das camadas do concreto impresso 

Atualmente, não existe uma abordagem padrão para teste de força entre as camadas 

de concreto produto de impressão 3D LI et al., (2018).  Os métodos são adaptados de testes 

como o de Li et al (2018), o teste compressivo uniaxial usando amostras cruzadas (que 

elimina a excentricidade) que consiste em uma máquina de teste mecânico universal com 

uma velocidade de 0,5 mm/min, a máquina é encaixada de modo a prender a peça 
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perpendicular e puxá-la na velocidade mencionada. A resistência à tração intercamadas é 

calculada pela equação: 

𝜎 =
𝑃𝑐

𝐴
                                                                 (1) 

Onde 𝑃𝑐 é a carga crítica para o destacamento e A é a área ligada. 

A Figura 2 ilustra de forma esquemática a configuração do teste para a resistência à 

tração intercamadas (A) e a força da cruzada intercamadas (B). 

 

Figura 3: Esquema de teste para resistência à tração e força da tesoura intercamada. Fonte: Adaptado 

de Li et al (2018). 

De acordo com Li et al (2018) esse teste de força é perpendicular é mais prático 

porque está diretamente relacionada à estabilidade da estrutura.  

 Sanjayan et al. (2018) propuseram ainda um método de ensaio de tração, que consiste 

em fixar as camadas na extremidade da prensa e aplicação de uma força contrária a 

compressão para determinar a aderência entre as camadas de concreto impresso sobrepostas, 

que corresponde a impressão de duas camadas. Quando eles atingem uma resistência final 

são seccionados em corpos de prova de cerca de 6 cm de comprimento e são abertos 

pequenos chanfros para induzir a ruptura na interface e estes são aderidos à dois dispositivos 

auxiliares de tração por cola do tipo epóxi e assim submetidos ao ensaio conforme 

representado na Figura 3. 

 

 
Figura 4: Ensaio da aderência entre camadas. Fonte: Adaptado de Sanjayan (2018). 

 

Ainda, de acordo com Zucchetto (2020), é válido calcular a resistência à tração entre 

as camadas com base no ensaio Pull-Off especificado pela ASTM D7234-12 adaptando para 

os equipamentos utilizados por Sanjayan et al. (2018), sendo dois dispositivos metálicos 

591



 
 

 

 

 
 

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

auxiliares colocados na face superior e inferior do corpo de prova confeccionados 

especialmente para esse tipo de ensaio com as regularizações de superfície adequadas.  

Sobre o sentido das camadas impressas para os ensaios, Panda et al., (2018) afirmam 

que o carregamento das camadas na direção longitudinal permite a melhor transferência de 

tensão, enquanto que o carregamento nas direções perpendiculares ou laterais leva ao 

deslizamento interfacial entre os filamentos, que é explicado mais por micromecânica da 

transferência de tensão do que no grau de compactação. 

 

7 Conclusão 

 Por meio deste estudo é possível concluir que os fatores mais importantes a serem 

verificados para o processo de impressão de concretos é a identificação da modelagem do 

material impresso, bem como o desenvolvimento de materiais com propriedades reológicas 

adequadas a garantir as melhores propriedades do material fresco e endurecido e modelar a 

deformação dos materiais extrudados para o caminho de impressão garantindo precisão das 

formas da estrutura impressa. 

 Entre os fatores que influenciam no processo de impressão 3D de concretos como 

propriedades do material, intervalo de tempo, parâmetros do processo de impressão, a 

interface de camadas pode ser foco de grande instabilidade. A fraca ou deficiente ligação é 

uma das maiores limitações dessa nova tecnologia que pode prejudicar os desempenhos, 

durabilidade e a força da própria estrutura, foi verificado que materiais como agente 

modificador de viscosidade e superplastificantes podem fazer uma “ponte” entre as camadas 

até certo ponto ao mesmo tempo que aumenta-se a hidratação. 

 O uso de materiais alternativos, principalmente a substituição do aglomerante, se 

mostrou eficaz com a análise das pesquisas, a argamassa analisada atingiu valores 

semelhantes de características reológicas, com o uso de cimento, cinza volante, hidróxido de 

cálcio, areia e aditivo superplastificante. Witzke (2018) conclui que o rejeito de cinza volante 

em substituição parcial do cimento Portland se mostrou eficaz do ponto de vista técnico 

econômico e sustentável, motivando a ampliação por parte da indústria da construção civil 

da sua utilização e como componente de concretos estruturais. 

 A verificação da aderência entre camadas pode ser feita de maneiras distintas sendo 

as mais utilizadas na bibliografia a investigação por meio da microscopia eletrônica de 

varredura em que é analisada a microestrutura da ligação e o teste de Pull-Off, em que as 

duas extremidades da camada são forçadas a se destacarem. A orientação das camadas a 

serem estudadas pode variar de acordo com a finalidade da pesquisa, mas o fator 

determinante para a melhor aderência e resistência é o equilíbrio entre a manutenção de 

extrudabilidade, deixando os materiais suficientemente lubrificados e ao mesmo tempo com 

rigidez suficiente para suportar seu próprio peso e o do restante da estrutura. 

 Espera-se que a impressão 3D resulte, no futuro, em uma construção mais sustentável 

porque produzirá projetos mais eficientes com a deposição de material apenas nos locais pré 

estabelecidos, reduzindo a geração de resíduos, principalmente fôrmas e desperdícios que 

são constantes nos canteiros de obras. Sugere-se a execução dos experimentos, com a 

implementação dos materiais sugeridos como elaboração de pasta para a impressão 3D e 

assim provar por meio dos testes os resultados dos autores, obtendo proporções melhores e 

mais satisfatórias para a sustentabilidade. 
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Resumo 

Este estudo objetiva analisar a efetividade, a segurança e a utilização do modelo de ciclofaixa 

implantado na Avenida Coronel Teixeira nas proximidades do bairro Ponta Negra em Manaus, por 

meio de pesquisa bibliográfica e aplicação de questionário, bem como análise do local a fim de 

propor possíveis melhorias. Ciclofaixa é parte da pista de rolamento destinada à circulação 

exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica para um isolamento físico dos ciclistas 

com demais veículos. O estudo proposto contou com pesquisa bibliográfica e exploratória, assim 

houve o entendimento das definições sobre o transporte não-motorizado, em especial, ao uso da 

bicicleta e infraestrutura necessária pare esse meio de transporte. Adicionalmente, foi realizada 

aplicação de questionário em um comitê ad hoc formado por um grupo que estuda ou atua na área 

de engenharia de transportes na cidade de Manaus As ciclofaixas em Manaus ainda estão em fase 

de implementação, o estudo em questão está sendo feito em um trecho já concluído. O sistema foi 

implantado à direita da via e é compartilhado com os demais veículos, separado por sinalização 

específica. O resultado da pesquisa mostra como a criação de espaços cicloviários surge da 

necessidade de usuários de bicicleta e para o incentivo à utilização desse modal. 

Palavras-chave: Infraestrutura para Ciclista; Transporte Não Motorizado; Pesquisa com Usuários 

9 

Abstract 

This study aims to analyze the effectiveness, safety and use of the cycle lane model implanted on 

Avenida Coronel Teixeira near the Ponta Negra neighborhood in Manaus, through bibliographic 

research and questionnaire application, as well as analysis of the place in order to propose 

possible improvements. Cycle lane is part of the lane designed for the exclusive circulation of 

cycles, delimited by specific signs for the physical isolation of cyclists with other vehicles. The 

proposed study included bibliographic and exploratory research, so there was an understanding of 
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the definitions of non-motorized transport, in particular, the use of bicycles and the necessary 

infrastructure for this means of transport. Additionally, a questionnaire was applied in an ad hoc 

committee formed by a group that studies or works in the area of transport engineering in the city 

of Manaus. The cycle lanes in Manaus are still in the implementation phase, the study in question 

is being carried out in a stretch already completed. The system was implemented to the right of the 

road and is shared with the other vehicles, separated by specific signs. The result of the research 

shows how the creation of bicycle spaces arises from the need for bicycle users and to encourage 

the use of this mode. 

Keywords: Infrastructure for Cyclists; Non-Motorized Transport; Search with Users 

 

1. Introdução 

 

Na estimativa da população dos municípios para 2020, segundo o IBGE, a cidade de 

Manaus é a mais populosa do Amazonas, da Região Norte e de toda a Amazônia 

Brasileira, com sua população estimada em 2 219 580 habitantes. A cidade é a sétima mais 

populosa do Brasil, e sua região metropolitana, com mais de 2,7 milhões de habitantes, é a 

11.ª mais populosa do país. 

Segundo os dados do Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da Associação 

Nacional de Transportes Públicos - ANTP, o transporte cicloviário responde por 2% das 

viagens diárias nas cidades com população entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. Em 

Manaus, as bicicletas – de acordo com a pesquisa OD de 2005 – respondem por 1% das 

viagens que representam, no entanto, o volume absoluto de cerca de 25 mil viagens diárias. 

(PLANMOB-MANAUS, 2015). 

Por sua vez, as ciclofaixas e vias de tráfego compartilhado têm como finalidade garantir 

a acessibilidade, os deslocamentos internos do bairro, o acesso aos serviços disponíveis, 

aos locais de interesse público e a outros destinos, além de possibilitar a convivência entre 

os diferentes modais. Essa infraestrutura é aplicada às vias de trânsito local. Nessas vias, a 

sinalização para o ciclista pode ser horizontal, demarcando o local prioritário ao ciclista – 

ciclofaixa – ou somente vertical, para indicar as coordenadas do uso da via tanto para 

ciclistas quanto para condutores de outros veículos e pedestres – o que caracteriza o tráfego 

compartilhado. (PLANMOB-MANAUS, 2015). 

O sistema ciclável ou cicloviário deve ser composto por três tipos básicos de vias: 

ciclovias, ciclofaixas e vias de tráfego compartilhado. As ciclovias são vias exclusivas para 

os ciclistas e totalmente segregadas do transporte motorizado e a pé. Elas visam à 

mobilidade e ligam diferentes pontos da cidade. Já as ciclofaixas e vias com tráfego 

compartilhado são espaços com baixo nível de segregação em relação ao tráfego geral e se 

localizam no mesmo nível da circulação do tráfego motorizado. Elas objetivam a 

acessibilidade e segurança do ciclista nas vias de trânsito local. (PLANMOB-MANAUS, 

2015). 

Nestas condições, o presente artigo tem como objetivo analisar a efetividade, a 

segurança e a utilização do modelo de ciclofaixa implantado na avenida Coronel Teixeira 

nas proximidades do bairro Ponta Negra em Manaus, por meio de pesquisa, aplicação de 

questionário e análise do local a fim de propor possíveis melhorias.  

2. Metodologia 

597



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

 

O desenvolvimento do estudo proposto contou com pesquisa bibliográfica e 

exploratória, oportunizando, assim houve o entendimento das definições sobre o transporte 

não-motorizado, em especial, ao uso da bicicleta e infraestrutura necessária, por meio da 

consulta aos Planos Diretor e de Mobilidade da Cidade de Manaus. Também, foi realizada 

uma pesquisa de campo, identificando uma ciclofaixa recentemente implantada na cidade 

de Manaus. Além da pesquisa de campo, realizada com métodos qualitativos através de 

observação e coleta de dados fotográficos, foi produzido um questionário com aplicação 

em um comitê ad hoc formado por um grupo que estuda ou atua na área de engenharia de 

transportes na cidade de Manaus. 

O trabalho foi realizado da seguinte forma:  

 

Figura 1: Proposta da metodologia aplicada. Fonte: Autor, 2021. 

A pesquisa iniciou-se após a identificação visual e discutível das dificuldades dos 

condutores no local. Logo, foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre as leis no Código 

brasileiro de Trânsito e no Planos de Mobilidade Urbana de Manaus. Caracterizou-se 

sobre as ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, para que se identificasse o modelo analisado. 

Foi aplicado um questionário com profissionais da área, ex-alunos da disciplina de 

transportes do Instituto Federal do Amazonas e pessoas que possivelmente utilizam a 

avenida a fim de compreender a opinião e visão de todos em relação a esse sistema e 

implantação do mesmo. As respostas do questionário foram analisadas a fim de discutir 

as características do local. Para enfim, obter as considerações finais. 

O questionário aplicado na pesquisa com profissionais da área, ex-alunos da disciplina 

de transportes do Instituto Federal do Amazonas e pessoas que possivelmente utilizam a 

avenida procurou informações sobre a opinião das pessoas na adequação, nível de 

segurança, trajeto, fluxo e necessidade da via, também, como o que motivaria a pessoa a 

aderir ao sistema e a substituir a outro meio de transporte.  
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Primeiramente foram definidas as questões a serem demandadas e foram formuladas 

questões objetivas que permitiam a escolha de apenas uma alternativa e questões com 

escala linear, a fim de proporcionar respostar em uma escala numérica. Começou a ser 

perguntado se a pessoa era relacionada a área ou não, e depois questões diretamente 

ligadas à situação correspondente.  

O questionário foi realizado de forma virtual, utilizando o serviço Google Forms e 

também as redes sociais, com foco em um público que utilizassem a via constantemente e 

profissionais da área, a fim de compreender a opinião e visão de todos em relação a esse 

sistema e implantação do mesmo. 

O quadro 1 apresenta as questões propostas para o entrevistado e suas respectivas 

respostas. 

Quadro 1: Questionário realizado com os entrevistados. Fonte: Autor, 2021. 

 

Questões Respostas 

Você trabalha ou está relacionado com a 

área de mobilidade urbana? Se sim, onde? 

Resposta disertativa. 

Você utiliza a ciclofaixa? Sim; Não; As vezes. 

Na sua opinião, você acha que a 

implantação da ciclofaixa em questão é 

adequada? 

Sim; Não; Talvez. 

Em uma escala de 1 a 5, em que 5 é muito 

segura e 1 é pouco segura, como você 

observa o nível de segurança? 

Opções de 1 a 5. 

Levando em consideração o trajeto, o fluxo 

e a necessidade da via, qual o seu grau de 

satisfação? 

Opções de 1 a 5. 

O que motiva as pessoas a fazerem o uso 

das bicicletas, em substituição a outro meio 

de transporte? 

Questão financeira; Sustentabilidade e 

Ambiental; Saúde ou bem-estar; Outros. 

Na sua opinião, o que motivaria as pessoas 

aderirem o modal cicloviário? 

Lazer; Atividade física; Deslocamento para 

o trabalho; Deslocamento para a 

escola/faculdade. 

Na sua opinião, que motivou a decisão da 

instalação da ciclofaixa na Avenida Coronel 

Teixeira? 

Preocupação com as questões sustentáveis 

da cidade; Proporcionar pra a população um 

transporte alternativo; Promover redução de 

poluição e tráfego; Incentivar os cuidados 

com a saúde. 

3. Plano Diretor de Manaus 
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O Plano diretor da Cidade de Manaus, LEI COMPLEMETAR Nº002, DE 16 DE 

JANEIRO DE 2014, dispõe sobre a mobilidade urbana de Manaus e a qualificação dos 

espaços públicos os seguintes itens: 

Art. 19. A implementação da estratégia de mobilidade em Manaus 

dar-se-á por meio das seguintes diretrizes: 

IV - Potencialização do transporte cicloviário por todo o território 

da cidade de Manaus, criando-se alternativas de deslocamentos para 

ciclistas; 

Art. 21. Constituem programas estratégicos de mobilidade em 

Manaus: 

II - Programa de Melhoria da Circulação e Acessibilidade Urbana, 

objetivando a qualificação dos logradouros públicos e o ordenamento 

dos sistemas operacionais de tráfego, mediante: 

b) elaboração e implantação de rede cicloviária, mantendoa em 

constante adequação e integração quando da criação de novas vias e 

corredores urbanos; 

Art. 34. A estratégia de qualificação dos espaços públicos é 

complementada pelas seguintes ações específicas: 

III - construção de calçadas, ciclovias e passarelas, de acordo com 

as normas específicas de acessibilidade da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), em todas as vias a serem recuperadas, 

quando possível; 

Foi possível analisar no Plano diretor da Cidade de Manaus, LEI COMPLEMENTAR 

Nº002, DE 16 DE JANEIRO DE 2014, um quadro com dados da construção de ciclovias 

na cidade, como função, utilização, localização, dimensionamento das faixas de trafego e 

pavimentação das pistas, como podemos observá-lo abaixo: 

 
Figura 2: Classificação das vias. Fonte: Lei complementar nº002, de 16 de janeiro de 2014. 

4. Plano de Mobilidade Urbana de Manaus 

 

Segundo o Plano de Mobilidade Urbana de Manaus, em seu Volume I, os elementos 

gerais para a gestão da modalidade cicloviária de Manaus seguem os princípios difundidos 
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pelo Ministério das Cidades para uma política de mobilidade urbana sustentável, que 

podem ser resumidos em (PLANMOB MANAUS, 2015): 

• Priorizar pedestres, ciclistas, passageiros de transporte coletivo, pessoas com 

deficiência, portadoras de necessidades especiais e idosos, no uso do espaço de 

circulação; 

• Promover e apoiar a implementação de sistemas cicloviários seguros, 

priorizando aqueles integrados à rede de transporte público; 

• Incentivar e difundir medidas de moderação de tráfego e de uso sustentável e 

racional do transporte motorizado individual; 

• Promover políticas de mobilidade urbana e valorização do transporte coletivo e 

não motorizado no sentido de contribuir com a reabilitação de áreas urbanas 

centrais. 

De acordo com o Plano de Mobilidade Urbana de Manaus (2015, vol. I, p. 105): 

(...) a gestão do transporte cicloviário, de maneira ampla, é um dos 

objetivos finais da Política de Mobilidade para Manaus, que, 

sinteticamente, busca a consecução dos seguintes objetivos: 

• Estímulo ao uso da bicicleta em substituição ao transporte 

motorizado individual ou como complemento do transporte coletivo; 

• Constituição de um espaço viário adequado e seguro para a 

circulação de bicicletas; 

• Provisão de infraestrutura adequada e segura para 

estacionamento e guarda de bicicletas nos polos geradores de viagens 

e nos equipamentos urbanos dos sistemas de transporte coletivo; 

• Gestão dos conflitos da circulação urbana com prioridade aos 

meios de transporte coletivo e não motorizados e com ênfase na 

segurança e na defesa da vida; 

• Organização da circulação cicloviária de maneira eficiente e 

igualmente com ênfase na segurança e na defesa da vida (PLANMOB 

MANAUS, 2015, vol. I, pag. 105). 

5. Definições de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas 

 

5.1 Ciclovias 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, ciclovia é uma pista própria 

destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. Isso significa que 

há um isolamento físico dos ciclistas com demais veículos, podendo ser através de mureta, 

meio fio, grade, blocos de concreto ou outro tipo de isolamento fixo. Temos como 

exemplo, as ciclovias instaladas em calçadões em orlas de praias. 
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Figura 3: Ciclovia no Boulevard, zona centro-sul de Manaus (Foto: Alex Pazuello/Semcom) Fonte: 

Amazonas Atual, 2021. 

5.2 Ciclofaixas 

Ciclofaixa é parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, 

delimitada por sinalização específica, segundo o Código de Transito Brasileiro – CTB. Ou 

seja, é quando há apenas uma faixa pintada no chão, sem separação física de qualquer tipo, 

até mesmo cones ou cavaletes. Pode haver “olhos de gato” ou no máximo os tachões do 

tipo “tartaruga”, como os que separam as faixas de ônibus. 

 
Figura 4: A do Parque Ibirapuera pode ser considerada uma ciclofaixa Fonte: Videbike, 2021.  

Segundo o Manual do Planejamento Cicloviário do Ministério dos Transportes – 

GEIPOT, ciclofaixas são espaço viário destinado à circulação de bicicletas, contíguo à 

pista de rolamento de veículos automotores, sendo dela separada por pintura, dispositivos 

delimitadores (chamados de "tachinhas", "tartarugas" ou "calotas", dependendo de sua 

dimensão) ou por ambos. 
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Figura 5: Exemplo de ciclofaixa Fonte: GEIPOT, 2001. 

5.3 Ciclorotas 

Sinalização cicloviária específica em pista de rolamento compartilhada com os demais 

veículos, onde as características de volume e velocidade do trânsito na via possibilitam o 

uso de vários modos de transporte sem a necessidade de segregação. Este conceito deve ser 

aplicado obedecendo ao princípio da continuidade e orientação, especialmente em 

complementação às ciclovias e ciclofaixas. (MIRANDA,2016) 

 
Figura 6: Sinalização no asfalto alerta para faixa compartilhada com ciclistas (Foto: Gabriel Lain/NSC 

Total) Fonte: Videbike, 2021. 

6. Geometrias do Sistema Ciclável  

 

A bicicleta não sofreu alteração em suas dimensões básicas, permanecendo a maioria 

dos modelos com a dimensão longitudinal próxima de 1,75m. A partir dessas 

considerações, pode-se continuar a admitir que o ciclista inscreva-se em uma figura 

prismática com os mesmos tamanhos e volumes enunciados no primeiro Manual: 

(GEIPOT, 2001) 
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Figura 7: Espaço Útil do Ciclista. Fonte: GEIPOT, 2001. 

Com relação a figura 7, onde (GEIPOT, 2001 p. 33) comenta: 

A largura de 1,00m resulta da largura do guidom (0,60m), 

acrescida do espaço necessário ao movimento dos braços e das pernas 

(0,20m para cada lado). O gabarito a adotar, entretanto, por medida de 

segurança, será superior em 0,25m na altura e para cada lado, tendo 

em vista o pedalar irregular dos ciclistas.  

Cabe observar que as bicicletas mountain bike atuais têm largura 

de guidom em torno de 0,50m, resultando na condução dos ciclistas 

com os braços praticamente estendidos. 

De acordo com o Caderno de desenhos de ciclovias (2010, p. 70): 

As ciclofaixas na pista podem ser unidirecionais ou bidirecionais. 

Dependendo das condições de uso e ocupação do solo e do trânsito, a 

bicicleta pode ser colocada entre: 

• a calçada e a faixa de tráfego; 

• a calçada e a faixa de estacionamento; 

• a faixa de estacionamento e a faixa de tráfego; 

• as faixas de circulação de veículos. 
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Figura 8: Infraestrutura cicloviária. Fonte: Caderno de desenhos de ciclovias, 2010. 

7. Análise do local em estudo 

 

O sistema estudado em questão é a ciclofaixa. Esta foi construída em ambos os sentidos 

do trecho da avenida Coronel Teixeira do lado direito da via, que vai da Igreja da 

Restauração até a rotatória da Avenida do Turismo.  

As ciclofaixas em Manaus ainda estão em fase de implementação, o estudo em questão 

está sendo feito em um trecho já concluído. O sistema foi implantado à direita da via e é 

compartilhado com os demais veículos, separado por sinalização específica.  
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Figura 9: Trechos analisados. Fonte: Google, 2021. Adaptado pelo autor. 

Como exibe a figura 9, a pesquisa e seleção dos trechos na avenida Coronel Teixeira em 

Manaus foi feita com auxílio do Google Maps e os dados coletados através de uma 

visitação no local. 

De acordo com o site da prefeitura a implantação de novas ciclovias e ciclofaixas, 

realizadas pela prefeitura de Manaus, foi feita por sinalização e pintura do pavimento da 

avenida. A cidade irá contar, ao final, com 47,5 quilômetros novos de mobiliário urbano 

que pretende beneficiar ciclistas de toda a capital. Atualmente, a capital do Amazonas 

conta com, aproximadamente, 38 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas em vias públicas, 

parques e praças. 

  

Figura 10: Trecho 1 antes da implementação do 

sistema. Fonte: Google, 2021. 

Figura 11: Trecho 1 depois da 

implementação do sistema. Fonte: Autor, 

2021. 

Pontos de coleta de dados: 

Trecho 1 – Igreja Restauração 

Trecho 2 – Res. Reserva Inglesa 

Trecho 3 – Posto Shell 

Trecho 4 – 12ª Região Militar 

Trecho 5 – Rotatória Ponta Negra 
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Figura 12: Trecho 2 antes da implementação do 

sistema. Fonte: Google, 2021. 

Figura 13: Trecho 2 depois da 

implementação do sistema. Fonte: Autor, 

2021. 

  

Figura 14: Trecho 3 antes da implementação do 

sistema. Fonte: Google, 2021. 

Figura 15: Trecho 3 depois da 

implementação do sistema. Fonte: Autor, 

2021. 
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Figura 16: Trecho 4 antes da implementação do 

sistema. Fonte: Google, 2021. 

Figura 17: Trecho 4 depois da 

implementação do sistema. Fonte: Autor, 

2021. 

  

Figura 18: Trecho 5 antes da implementação do 

sistema. Fonte: Google, 2021. 

Figura 19: Trecho 5 depois da 

implementação do sistema. Fonte: Autor, 

2021. 

 

8. Resultados e discursões 

 

Após aplicação do questionário sobre a ciclofaixa, foram analisadas as questões sobre 

adequação, nível de segurança, trajeto, fluxo e necessidade da via, também, em relação à 

motivação na adesão ao uso da ciclofaixa. Por meio do questionário virtual realizado com 

17 pessoas ao todo, utilizando Google Forms, foi possível formatar as Figuras de 20 à 27 

com o resultado das respostas obtidas. 
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Figura 20: Você trabalha ou está relacionado com a área de mobilidade urbana? Se sim, 

onde? 

 
Figura 21: Você utiliza a ciclofaixa? 

 
Figura 22: Na sua opinião, você acha que a implantação da ciclofaixa em questão é 

adequada? 
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Figura 23: Em uma escala de 1 a 5, em que 5 é muito segura e 1 é pouco segura, como 

você observa o nível de segurança? 

 
Figura 24: Levando em consideração o trajeto, o fluxo e a necessidade da via, qual o seu 

grau de satisfação? 

 
Figura 25: O que motiva as pessoas a fazerem o uso das bicicletas, em substituição a outro 

meio de transporte? 
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Figura 26: Na sua opinião, o que motivaria as pessoas aderirem o modal cicloviário? 

 
 

Figura 27: Na sua opinião, que motivou a decisão da instalação da ciclofaixa na Avenida 

Coronel Teixeira? 

 

Levando em consideração que o questionário foi aplicado com profissionais da área e 

alunos usuários e não-usuários, analisando os resultados podemos verificar que na figura 

20 e 21, 86,4% das pessoas não estão relacionadas a área e a porcentagem de pessoas que 

não utilizam a ciclofaixa é de 64,7%, ou seja, foi considerado que poucas pessoas utilizam 

o local. E na figura 22, notamos que 47,1% acham a instalação inadequada, 41,2% acham 

adequada e 11,8% tem outra visão sobre o mesmo. 

Em relação a segurança, 47,1% dos entrevistados acham que o sistema implantado não é 

seguro. Levando em consideração o trajeto, o fluxo e a necessidade da via, o resultado do 

grau de satisfação 1 é 23,5%, 2 é 35,3%, 3 é 5,9%, 4 é 5,9% e 5 é 29,4%. Com isso 

podemos ver que há uma boa aceitação quanto ao questionado.  
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As figura 25 e 26 nos mostram que, na opinião dos entrevistados, o que leva as pessoas 

a fazerem uso das bicicletas é a questão da saúde e do bem-estar (47,1%) e o que as motiva 

é a realização da atividade física (76,5%). 

Por fim, na figura 27, onde pergunta o que motivou a decisão da instalação da ciclofaixa 

na Avenida Coronel Teixeira, as pessoas acham que o principal motivo foi proporcionar 

pra a população um transporte alternativo (56,3%) e a preocupação com as questões 

sustentáveis da cidade (25%). 

9. Considerações finais 

A Utilização da bicicleta é uma junção de motivações como: saúde, lazer e economia. O 

próprio CTB e o PlaMob definem sobre a necessidade de se proporcionar a segurança 

necessária para as pessoas que utilizam esse modal, independente da construção de meios 

ou segregação desse modal, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela 

segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela segurança 

dos pedestres. É claro que enquanto não houver a educação do maior, o Poder Público 

precisa garantir essa segurança. A criação de espaços cicloviários surge da necessidade de 

usuários de Bicicleta e para que haja incentivo à utilização desse modal. 

A ciclofaixa na Av. Coronel Teixeira seria uma ótima alternativa de mobilidade, porém 

a implantação recente e repentina do sistema trouxe consequências de qualidade de tráfego 

para os demais veículos. A redução das faixas o para a implantação da ciclofaixa afetou a 

circulação de veículos de maior porte como ônibus e caminhões, com largura reduzida e 

impossibilidade de respeitar as faixas, implicações quanto a insegurança viária, 

principalmente para os veículos de menor porte. Assim, outros impactos também são 

sentidos, devido a redução de velocidade causadas pela sensação de insegurança nos 

deslocamentos, resultando no congestionamento no local. 

Por fim com todos os dados e pesquisas realizadas pode-se concluir que a implantação 

desse modal, por mais que pouco divulgada (algo que poderia enriquecer aos ciclistas), é 

bem aceita pela população, fazendo com que o uso desse sistema incentive a realização de 

atividades físicas, consequentemente proporcionando saúde e bem-estar. Mas é necessário, 

também, que sejam feitas devidas melhorias para garantir a segurança e fluxo dos ciclistas 

no local. 
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Resumo 

O intuito do trabalho é validar a aplicação do bambu, da espécie Dendrocalamus giganteus, na 
estrutura de uma edificação de dois pavimentos, buscando a maximização de seu uso, para 
demonstrar a sua viabilidade técnica estrutural, fazendo com que ele se torne algo mais atrativo 
para área da construção civil. Além de tudo, gerar mais material e referências para aplicações em 
estruturas de bambu. A partir da norma ABNT NBR 16828-1/2020 foi verificado o Estado Limite 
Último (ELU) e o Estado Limite de serviço (ELS) para o cálculo da resistência das vigas e pilares. 
Pode-se concluir que a seção resistente de colmos de bambu foi a de 2x3 colmos (adotados: 
diâmetro externo médio de 14 cm e espessura média de 1,25 cm), tanto para as vigas como para os 
pilares, desde que usados processos de tratamento, técnicas de identificação de idade e espécie, 
bem como processos produtivos e de controles adequados. 

Palavras-chave: Bambu; Aplicação estrutural; Edifício sustentável. 

Abstract 

The purpose of this work is to validate the application of bamboo, Dendrocalamus giganteus 
specie, in the structure of a two-story building, seeking to maximize its use, to demonstrate its 
technical and structural feasibility, making it something more attractive for civil construction.  
Furthermore, to generate more material and references for applications in bamboo structures. 
From the ABNT NBR 16828-1/2020 standard, the Ultimate Limit State (ULS) and the Service Limit 
State (SLS) were verified to calculate the strength of the beams and columns. It can be concluded 
that the resistant section of bamboo stalks was 2x3 (adopted: average external diameter of 14 cm 
and average thickness of 1.25 cm), for both beams and columns. For this, treatment processes, age 
and species identification techniques, and appropriate production and control processes must be 
used. 

Keywords: Bamboo; Structural application; Sustainable building. 
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1. Introdução 

A construção civil é uma área que gera muitos resíduos, com grande parte deles não 
permitindo a sua reciclagem, além de não virem de fontes renováveis, causando grandes 
impactos ambientais. Observando a nova tendência mundial, de busca por sustentabilidade 
e uma melhor integração do meio ambiente com a economia, tem-se uma necessidade de 
busca por materiais na construção civil que venham de fontes renováveis, ocasionando 
menor impacto nos ecossistemas e gerando a preservação dos recursos naturais não 
renováveis.  

O bambu, após tratamentos adequados para evitar o ataque de insetos, apresenta uma 
surpreendente capacidade mecânica (CARBONARI et al., 2019), o que torna possível a 
substituição de um material amplamente utilizado: o aço, tanto nas vigas, lajes e pilares. 

O bambu já vem sendo amplamente utilizado nos países asiáticos com poder estrutural, 
mas no Brasil esse material, embora abundante, é pouco utilizado. Algumas obras 
brasileiras são conhecidas por utilizar bambu no âmbito estrutural assim como a Chácara 
do Professor, localizada no Distrito Federal, essa chácara utilizou toda estrutura da 
cobertura de um grande salão em bambu. 

O intuito é validar a aplicação do bambu na estrutura de uma edificação de dois 
pavimentos, buscando a maximização de seu uso, para demonstrar a sua viabilidade técnica 
e econômica, fazendo com que ele se torne algo mais atrativo para área da construção civil. 
Além de tudo, gerar mais material para pesquisa sobre o bambu em estruturas. 

Este trabalho tem como objetivo utilizar as normas ABNT NBR 16828-1/2020 e ABNT 
NBR 16282-2/2020 que tratam das estruturas de bambu e suas propriedades, para 
dimensionar vigas e pilares compostos. Além disso, será utilizado a norma ABNT NBR 
6118/2014 - Projeto de estruturas de concreto, para o caso das seções mistas concreto-
bambu das lajes.  

 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Patologias e tratamento do bambu após o corte 

Por ser um material vivo, o bambu pode ser atacado por predadores tais como fungos e 
insetos e, quando não tratado, sua vida útil pode ser de, no máximo, 4 anos. Já quando 
submetido a um tratamento, pode apresentar de 20 a 50 anos de vida útil (NUNES, 2005).  

Um dos insetos mais nocivos ao bambu é o Dinoderus minutus, pois ele produz túneis 
no colmo do bambu, nos quais reduzem a vida útil. Este inseto ataca o bambu em busca de 
amido e existe uma correlação grande entre a quantidade de amido do colmo e seu possível 
ataque de insetos (HIDALGO-LÓPEZ, 2003).  

Um tipo de tratamento de conservação do bambu está em estudo na Universidade 
Estadual de Londrina (UEL), conforme se pode ver em Librelotto (2019), Capítulo 6. Este 
tratamento envolve a utilização da substância tanino, que garante uma ótima conservação 
do colmo do bambu e atua como “REPELENTE” de insetos. Vale ressaltar, que este estudo 
está em fase final.   
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O tanino evita o ataque de carunchos e fungos nos colmos do bambu, ele já é utilizado 
na indústria de curtumes. O tanino é injetado no bambu pelo Método de Boucherie, ou seja, 
é introduzido por pressão nos bambus. Desde 2013 a equipe da UEL trata os bambus com 
tanino e ainda não observam nenhum ataque de carunchos nos mesmos (LIBRELOTTO, 
2019) 

2.2 Propriedades mecânicas do bambu 

Carbonari et al (2017) e Librelotto (2019) a fim de determinar as propriedades 
mecânicas de diversas espécies de bambu (idades de 4 a 8 anos), utilizou-se de ensaios de 
laboratórios realizados na Universidade Estadual de Londrina, sendo que na Tabela 1 
constam os valores obtidos das propriedades da espécie utilizada neste trabalho, cujo 
diâmetro externo médio medido nas pesquisas foi de 14 cm, e espessura média de 1,25 cm. 

No ensaio de resistência a compressão foram retirados 3 corpos de prova em diferentes 
posições do colmo, todos tiveram a altura e diâmetro medidos. Para a resistência a tração 
foram utilizados 4 corpos de prova para a base, região intermediária e topo, no qual 2 deles 
avaliavam a tração nas fibras internas e os outros 2 a tração nas fibras externas.  

Dendrocalamus giganteus 
 

Com Nó Sem Nó 
Resistência à compressão (MPa) 48,27 ± 3,5% 48,27 ± 3,5% 

Resistência à tração - Fibra Interna (MPa) 52 ± 16,1% 133 ± 5,7% 
Resistência à tração - Fibra Externa (MPa) 186 ± 12,6% 203± 4,4% 

Módulo de elasticidade (GPa) 21,90 ± 6,4% 21,90 ± 7,2% 
Tabela 1: Valores médios da resistência à compressão do bambu. Fonte: Carbonari et al (2017). 

 
2.3   Lajes 

Carbonari et al (2019) executou lajes mistas com vigotas de bambu na qual essa laje 
continha uma capa de concreto e placas de EPS. Também foi utilizado conectores de 
bambu para melhorar a aderência bambu-concreto e uma malha superior de filetes de 
bambu com 15x15 centímetros. A figura 1 apresenta a seção transversal da laje estudada. 

 

Figura 1 – Layout das lajes ensaiadas. Fonte: Carbonari et al (2019). 
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O resultado obtido foi semelhante em todas as lajes: falha nos conectores que realizam 
a ligação dos colmos no concreto. No estado limite de serviço, comportamento mecânico 
das lajes atende ao exigido na norma tanto na questão de carga como em deslocamentos. 

2.4 Tesouras de bambu 

Gonçalves et al (2018) executou e ensaiou uma tesoura de bambu com a configuração 
vista na figura 2 abaixo. 

 

Figura 2 - Configuração das tesouras. Fonte: Gonçalves et al (2018).  

Com o trabalho, foi possível concluir que as tesouras em bambu reforçadas resistem aos 
esforços internos gerados pela carga de norma, na qual está presente na cobertura. O 
deslocamento se manteve dentro do limite exigido na norma. Assim, pode-se dizer que se o 
bambu for devidamente tratado, sua utilização se torna viável em tesouras. 

2.5 Normas de referência 

As normas utilizadas que se referem ao bambu no Brasil são a ABNT NBR 16828-1 e 
ABNT NBR 16828-2. 

2.5.1 Vigas 

Vigas são elementos submetidos basicamente à flexão, e o dimensionamento a seguir 
considera as cargas distribuídas de forma simétrica. Se a carga for assimétrica deve-se 
considerar os pontos críticos no cálculo. O dimensionamento a seguir neste capítulo foi 
referenciado pela NBR 16828-1.  

O dimensionamento à flexão dos bambus é semelhante ao utilizado na norma de 
madeira e é inserido um coeficiente de minoração das resistências características do bambu 

conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Coeficiente de minoração das resistências características do bambu. Fonte: NBR 16828-1 
(2020). 
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O cisalhamento deve ser verificado quando existir uma carga aplicada no centro da viga 
ou quando o comprimento for menor que 25 vezes o diâmetro da extremidade (NBR 
16828-1, 2020), que é semelhante a norma de madeira. 

De acordo com a NBR 16828-1 (2020), quando se trata de vigas com mais de um colmo 
compondo a viga, a conexão existente entre eles deve fazer com que as vigas trabalhem de 
forma simultânea. Quando as seções forem amarradas entre si, o momento de inércia é a 
soma dos momentos de inércia de cada elemento. Nas seções parafusadas entre si, deve ser 
considerado o teorema dos eixos paralelos e o diâmetro mínimo do parafuso deve ser de 10 
milímetros. 

O espaçamento entre os conectores não deve ser maior que três vezes a altura total da 
viga e a um quarto do vão. O primeiro conector deve estar no mínimo a 50mm a partir da 
face de apoio (NBR 16828-1, 2020). 

Além disso, a NBR 16828-1 (2020) ainda diz que quando os colmos da viga estão na 
vertical, deve-se atentar à redução da capacidade de carga em flexão devido à flambagem 
lateral. Para isso, utiliza-se o coeficiente de modificação ,  visto na Tabela 3 a seguir: 

 
Tabela 3 – Valor de . Fonte: NBR 16828-1 (2020). 

E a equação (1) da resistência de cálculo de compressão paralelo as fibras é dada a 
seguir: 

 (1) 

 

As contenções laterais a fim de evitar a flambagem são vistas na tabela 4 a seguir: 

h/D = 2 Não há necessidade de suporte lateral 
h/D = 3 Restringir o deslocamento lateral dos apoios 
h/D = 4 Restringir o deslocamento lateral dos apoios e no lado comprimido 
h/D = 5 Restringir o deslocamento lateral dos apoios e continuamente no lado comprimido 

Tabela 4 – Contenções para evitar a flambagem. Fonte: NBR 16828-1 (2020). 

No caso do cisalhamento, o esforço cortante de cada colmo é o resultado da divisão do 
valor total pelo número de colmos da viga. E esta verificação é feita de forma individual 
(NBR 16828-1, 2020). 

Pela NBR 16828-1 (2020) a flecha máxima estabelecida é de L/300, a curvatura inicial 
deve ser considerada. Porém o bambu possui uma fluência muito grande, então considera-
se que devido às ações permanentes a flecha atinja um valor 1,7 vez maior que flecha 
inicial. 
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2.5.2 Pilares 
Os pilares recebem basicamente cargas axiais e de compressão e, para isso, faz-se 

necessário escolher o colmo mais retilíneo para se utilizar em pilares (NBR 16828-1, 
2020). 

O comprimento de flambagem do bambu é a distância entre os pontos onde há 
impedimento dos deslocamentos transversais, pois as extremidades são consideradas 
desarticuladas. Quando há a existência de uma extremidade livre, a outra deve possuir o 
terceiro gênero de apoio (e nesse caso, o comprimento de flambagem é considerado duas 
vezes o comprimento do pilar) (NBR 16828-1, 2020). 

Pela NBR 16828-1 (2020), a esbeltez (λ) máxima é de 150 e é obtida através da razão 
entre o comprimento de flambagem do pilar ( ) e o raio de giração ( ). 

Pela NBR 16828-1 (2020), se o pilar for curto e composto por um único colmo, a 
existência de momentos pode ser desconsiderada e utilizar a seguinte equação 2 para a 
tensão de compressão devida ao esforço normal de cálculo ( : 

 (2) 
Onde: 

Esforço normal de cálculo obtido com a combinação normal da ABNT NBR 8681. 

A equação 3 deve ser satisfeita: 

 (3) 

Sendo, a resistência de cálculo a compressão paralela as fibras a equação 4: 

 (4) 

Quando a esbeltez do pilar está em 30 e 70, ele está suscetível à flexo compressão. E 
para evitar isso a equação 5 deverá ser satisfeita. 

 (5) 

Onde: 

Tensão de compressão devida ao esforço normal de cálculo; 

 Tensão normal de compressão devido ao momento fletor de cálculo; 

Momento resistente da seção transversal. 

Força de Euler; 

 = Módulo de elasticidade do bambu em pressão paralela as fibras; 

 Momento de inércia da seção transversal; 

 Momento de cálculo; 

 excentricidade total; 
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 Força limite (considerando a flambagem e esmagamento da parede do 

bambu). 

A excentricidade total é a soma da excentricidade inicial  com as imperfeições 

adicionais ( . Já a excentricidade inicial pode ser  quando a barra não possui 

excentricidade. Caso a excentricidade acidental não seja medida deve-se considerar 
 (NBR 16828-1, 2020). 

Quando o pilar é considerado esbelto, a formulação é a mesma do item anterior, no 
entanto, o cálculo de excentricidade é conforme a equação 6 a seguir: 

  (6) 
Onde: 

 Excentricidade devida à fluência do bambu (Considerar 

o maior entre  ou . 

Quando se trata de pilares compostos que não possuem ligação em si, o momento de 
inércia é igual a soma das inércias de cada colmo que compõe o pilar (NBR 16828-1, 
2020). 

A NBR 16828-1 (2020) afirma ainda que, quando os colmos são unidos entre si ao 
longo do comprimento, o momento de inércia deve ser calculado pelo teorema de Steiner 
dos eixos paralelos e multiplicado por um coeficiente K, que é igual a 0,8 quando os 
pilares são compostos de 2 colmos e 0,7 quando são compostos por 3 ou mais colmos. 

Segundo a NBR 16828-1, para as uniões perpendiculares ou diagonais das peças de 
bambu, é necessário manter a maior zona de contato entre as peças de acordo com os 
cortes já mostrados, além de garantir a rigidez da união e se necessário à utilização de 
reforços caso necessário. E uma das ligações sugeridas pela norma e já utilizada em 
construções existentes é a ligação com gancho e barra roscada, seu esquema e aplicação 
podem ser visto na Figura 3. 

 
Figura 3 – Ligação com gancho e barra roscada. Fonte: NBR 16828-1 (2020).  
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3. Métodos 

3.1 Considerações iniciais 

O projeto arquitetônico foi feito pelo aluno Miguel Felipe dos Santos Lopes com o 
auxílio do professor Sidnei Junior Guadanhim, do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Estadual de Londrina, onde o projeto foi desenvolvido com intuito de abrigar 
três centros acadêmicos da Universidade. Este projeto é apenas de estudo, sem vínculo 
com a Universidade e, caso, futuramente a instituição necessite de um projeto, a versão 
executiva deste pré-projeto será apresentada como uma opção. (Ver plantas baixas das 
figuras 4 e 5) 

 
Figura 4 – Térreo da edificação. Fonte: os próprios autores.  

 
Figura 5 – Primeiro pavimento da edificação. Fonte: os próprios autores.  
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Foram lançados no projeto as lajes, as vigas e os pilares, de modo que as lajes são os 
elementos que formam o piso dos ambientes, sendo apoiadas pelas vigas. As lajes foram 
consideradas como sendo nervuradas e unidirecionais, apoiadas sempre no vão de menor 
dimensão, nas figuras 6, 7, 8, 9, a seguir é possível observar o projeto arquitetônico e a 
disposição das vigas e pilares. O pré-projeto ainda é carente de projetos de fundação. 

 

3.1.1.  Paredes de wood-frame 

As construções em wood-frame são mais leves que as construções tradicionais incluindo 
suas estruturas de vedação. Para a construção da vedação são utilizadas modulações. Essas 
modulações possuem camadas que têm função estrutural, de isolamento termo acústico, 
além da vedação e acabamentos. Além disso essa modulação também possibilita a 
existência de aberturas (TECVERDE ENGENHARIA LTDA.). 

3.1.2.  Cobertura de Taubilha 

As telhas de madeira são denominadas taubilhas e podem ser feitas de forma manual ou 
industrializadas, a madeira a ser usada também varia, pode ser madeira de reflorestamento, 
de demolição, etc. 

A impermeabilização das telhas não é obrigatória, porém aumenta a durabilidade das 
mesmas e as protege contra agentes biológicos. É usado um composto químico Arseniato 
de Cobre Cromatado (CAA) e preservativos de madeira composto por cobre, cromo e 
arsênio. Esse preservativo evita a presença de fungos e insetos que deterioram a madeira 
(DA SILVA RABELO, 2019). 

Quando a taubilha é produzida manualmente os cortes na madeira são feitos no sentido 
do comprimento da fibra da madeira. A utilização telhas de madeira são ecologicamente 
viáveis, possuem um ótimo isolamento térmico (principalmente em comparação com as 
telhas de fibrocimento (DA SILVA RABELO, 2019) além de um peso próprio mais baixo 
que as telhas cerâmicas. Telhados executados com taubilha podem ser vistos na figura 6. 

 
Figura 6– Talhado com taubilha. Fonte: Os próprios autores. 

As vigas são os elementos estruturais responsáveis pela transição horizontal de carga 
das lajes e das paredes para os pilares que, por sua vez, são os responsáveis pela transição 
vertical das cargas de cada pavimentos para a fundação. Sempre que possível foi 
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posicionado uma viga sob a parede, de modo que a carga concentrada da parede não 
descarregasse diretamente sobre a laje. Por fim, os pilares foram dispostos para reduzir o 
vão das vigas e de modo que os pilares se localizem no encontro das vigas. 

Para o levantamento de cargas, sabendo os componentes construtivos da edificação e o 
tipo de uso de cada ambiente apresentará, foi possível determinar, a partir da ABNT NBR 
6120:2019 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações, as cargas permanentes e 
acidentais que atuam na estrutura da edificação.  Ademais, baseado na ABNT NBR 
8681:2003 – Ações e segurança nas estruturas – procedimento, obteve-se a combinação 
para o estado limite último (ELU) para o cálculo estrutural.  

Com base nos estudos realizados pelo Carbonari et al (2017), obteve-se as 
características físicas e mecânicas da espécie de bambu Dendrocalamus giganteus que foi 
utilizada para o dimensionamento estrutural.  

As lajes são compostas de maneira mista, ou seja, de concreto nas regiões de 
compressão e bambu nas regiões tracionadas, com a presença de conectores para garantir 
que ocorra aderência e trabalhem de forma conjunta e, também foram calculadas como 
lajes unidirecionais com apoio simples (não foi considerado vinculação de engastamento 
entre as lajes). As vigas e pilares são feitas inteiramente de bambus, com exceção dos 
pontos nos quais é necessário reforço. 

Na cobertura serão consideradas telhas de madeira. Essas telhas possuem baixo peso 
próprio em comparação às telhas cerâmicas e um bom isolamento térmico em comparação 
com as telhas de fibrocimento (DA SILVA RABELO, 2019), além de manter a 
configuração preservar a harmonia de toda a edificação. 

Para as paredes de vedação foi optada a opção de wood-frame, pois esse sistema é leve e 
assegura ainda mais a bandeira da sustentabilidade. 

3.2 Pré-dimensionamento 

 3.2.1 Vigas 

Com as cargas e reações de apoio das lajes já calculadas, foi analisada primeiro a flecha 
máxima da viga, sendo expressa pela equação (ymáx=5qL4/384EI) da linha elástica, para 
viga bi-apoiada com carga distribuída. Onde q é a carga distribuída na viga, L é o vão da 
viga, E é o módulo de elasticidade, e I é a inércia da seção.  

O bambu é um material que apresenta uma baixa rigidez à flexão. A ABNT 16828-1 – 
Estruturas de bambu Parte 1: Projeto apresenta que o valor-limite de deslocamento de 
vigas de bambu é de L/300. Dessa forma, igualando ao valor-limite da norma e a equação 
da flecha máxima da viga, foi possível isolar o momento de inércia mínimo para saber qual 
é o seu valor mínimo para as cargas solicitantes, ou seja, Imín=1500qL3/384E. 

 

 

623



 

 

 

 

 
 

 

    

 

IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 

 
 

3.2.2 Pilares 

Para o pré-dimensionamento dos pilares, foi verificado a carga crítica de flambagem 
pela fórmula de Euler, onde também a inércia foi isolada para obter o valor mínimo da 
carga solicitante, ou seja: I=FEL2/π2E 

3.3 Dimensionamento das Vigas e Pilares 

Com base na ABNT 16828-1 – Estruturas de bambu Parte 1: Projeto, foi utilizado a 
formulação presente no item 2.5.1 presente neste artigo para o dimensionamento das vigas, 
já para os pilares, foi empregado o item 2.5.2. Foram adotados os seguintes valores médios 
dos colmos: Diâmetro externo de 14 cm, e espessura de 1,25 cm. 

4.  Resultados 

A laje utilizada foi a apresentada pela figura 1. Foi considerado uma camada de 
regularização com espessura de 2 cm e um piso de madeira com 3 cm, sobrecarga utilizada 
de 3 kN/m² , carga permanente de 2,84 kN/m2, resultando no Fk der 5,84 kN/m2.  

A viga com maior vão na estrutura apresentou um valor de 5,31 m e, conforme o pré-
dimensionamento, a carga distribuída máxima suportada pela seção 2x3 colmos e com esse 
vão é de 29,37 kN/m. Dessa forma, todas vigas na edificação foram 2x3 colmos, pois 
nenhuma excedeu o valor de 29,37 kN/m e o valor máximo de carga distribuída foi de 
22,23 kN/m para um vão de 2,65 m. Todas as vigas passaram com a seção de 2x3 colmos 
no dimensionamento à flexão e pelas verificações de apresentadas pela ABNT 16828-1. 

Nos pilares, a altura foi de 2,81 m e a maior carga encontrada foi de 50,26 kN, na qual a 
seção de 2x3 colmos foi suficiente para a carga solicitante. Assim como as vigas, todos os 
pilares passaram nas verificações exigidas pela norma de bambu e a esbeltez  encontrada 

foi de 23, no qual ele foi considerado um pilar curto, pois a esbeltez foi menor que 30. 

5.  Conclusões 

Ao realizar o levamento de cargas e as verificações no E.L.U. e E.L.S, pode-se notar 
que esta estrutura apresenta leveza, já que foi aplicado o bambu e lajes mistas de concreto-
bambu como elementos estruturais, telhas de madeira e paredes de wood-frame. Dessa 
forma, a estrutura ao todo resultou em uma baixa carga de fundação. 

Este pré-projeto foi criado como um objeto de estudo, assim, não apresenta clareza na 
parte da execução por não ser um projeto definitivo, mas mostrou viabilidade a nível de 
projeto. Em vigas e pilares, o travamento lateral se faz necessário, nos quais seriam 
utilizados tirantes, além do contraventamento, por conta da flexibilidade do material 

Com análise dos esforços, verificou-se que a seção com 2x3 colmos de bambu resiste ao 
pilar e viga mais solicitados da edificação. Dessa forma, com a finalidade de uniformizar 
foi considerado essa seção para todos os pilares e vigas.  
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É possível afirmar que o bambu apresenta um ótimo desempenho estrutural. Com 
tratamentos adequados, pode-se tornar um substituto do aço, no quesito sustentabilidade, já 
que o bambu vem de uma fonte renovável, com excelentes propriedades mecânicas. 
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Resumo
Sustentabilidade na construção civil permite ações projetadas e executadas no canteiro de obras
para reduzir os impactos ambientais, aumentar a viabilidade econômica e proporcionar qualidade
de vida aos ocupantes da residência. Este estudo tem como objetivo investigar, comparando as
versões 2010 e 2020 do selo Casa Azul da Caixa, a viabilidade da contribuição da residência
sustentável na perspectiva da obtenção do selo. Esse é um estudo quantitativo e qualitativo na
análise dos critérios elencados no guia para uma residência unifamiliar. Os resultados foram
articulados a partir da comparação de análises individuais, onde os conceitos teóricos foram
construídos por meio do agrupamento e intercalação de trechos. O projeto de construção não
atendeu a todos os critérios para obtenção do Selo em nenhuma de suas versões, mas o estudo
contribuiu para contextualizar de forma sustentável a utilização de materiais, aplicação de resíduos
de construção e outras ações de forma a incorporar melhorias no projeto.

Palavras-chave: Selo Casa Azul; Sustentabilidade; Edificação residencial.

Abstract

Sustainability in civil construction allows actions designed and executed at the construction site to
reduce environmental impacts, increase economic viability, and provide quality of life for the
occupants of the residence. This study aims to investigate, comparing the 2010 and 2020 versions
of the Casa Azul da Caixa seal, the feasibility of the contribution of sustainable residence in the
perspective of obtaining the seal. This is a quantitative and qualitative study in the analysis of the
criteria listed in the guide for a single-family residence. The results were articulated from the
comparison of individual analyzes, where the theoretical concepts were constructed through the
grouping and intercalation of passages. The construction project did not meet all criteria for
obtaining the Seal in any of its versions, but the study contributed to contextualizing in a
sustainable way the use of materials, application of construction waste and other actions to
incorporate improvements in the project.
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1. Introdução

As construções civis, na atualidade, são grandes geradores de produtos, resíduos e
entulhos nos canteiros de obras, causadores de impactos e danos ao meio ambiente que as
cercam e atingindo de igual forma o ser humano e a sociedade ao seu redor. Além disso,
somam-se aos danos, ainda, um elevado uso/consumo de energia e a extração de
matérias-primas em grande quantidade (MOBUSS CONSTRUÇÃO, 2020). A principal
problemática percebida na atualidade diz respeito ao fato de que o setor da construção civil
depende de muitos recursos naturais, além de gerar vastas quantidades de resíduos.

Sustentabilidade, por sua vez, diz respeito à inter-relação de três pilares bases: aspectos
ambientais, sociais e econômicos (TEIXEIRA, 2018). A atenção para assegurar que o
ambiente tenha condições para se recuperar, em conjunto com ações eficientes, com foco
na redução do consumo de recursos naturais, atrelados ainda ao amplo acesso da
população, promovendo a disponibilidade dos recursos naturais para gerações futuras. O
conceito de sustentabilidade na construção civil permite que ações realizadas antes, durante
e após as construções reduzam os impactos ambientais, potencializem a viabilidade
econômica e proporcionem uma boa qualidade de vida para as gerações atuais e futuras
(MOBUSS CONSTRUÇÃO, 2020).

Cabe mencionar ainda, que, ademais às questões ética e ambiental envolvidas, a
sustentabilidade também caracteriza uma demanda crescente por parte dos clientes, visto
que a sociedade tem tomado consciência dos malefícios que tem causado, assim como dos
riscos quando vislumbradas as consequências em longo prazo, e, portanto, têm buscado
mudar seus hábitos prejudiciais, trazendo como resultado o aumento da necessidade de
construções mais sustentáveis por parte dos clientes (NAKAMURA, 2019).

Do ponto de vista prático, o conceito de sustentabilidade na construção civil refere-se à
utilização de tecnologias ecológicas nas obras, com vistas à preservação do meio ambiente
e conservando recursos naturais. Ao atender critérios de sustentabilidade, como propõe o
selo casa azul da caixa, pautados no desenvolvimento sustentável, se justifica a busca da
construção com foco na qualidade de vida de seus ocupantes. Por conseguinte, a
justificativa para essa pesquisa é que ao se investigar a correta análise das diferentes
valências implicadas neste contexto faz-se fundamental atender aos critérios, para melhor
qualidade do resultado oferecido, associando a demanda atual com a eficiência da obra e a
ganhos econômicos para os processos construtivos, e, em consequência, para a Engenharia
Civil.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, 11c), ao se referir sobre cidades
sustentáveis, se propõem a “apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de
assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e robustas, utilizando
materiais locais” (ONU, 2015). Tendo como base o apresentado sobre as questões
ambientais e sociais, também se integram aspectos como qualidade, eficiência, gestão de
recursos, análise custo-benefício, dentre outros aspectos. Desta forma, este manuscrito trata
de estudo desenvolvido na Engenharia Civil (ZANATTA, 2020), onde a principal
justificativa está na sustentabilidade de edificações residenciais unifamiliares. A partir
dessas características e justificativa, a pesquisa foi direcionada para responder a seguinte
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pergunta de pesquisa: Qual a viabilidade e contribuição que residência unifamiliar
convencional seja sustentável na perspectiva do selo azul caixa?

Como objetivo geral o estudo investigou de modo comparativo a viabilidade e
contribuição para a residência unifamiliar convencional ser sustentável na perspectiva do
selo azul caixa. O estudo objetivou, também, construir instrumento comparativo para
elencar critérios de sustentabilidade, tendo como parâmetro o selo de sustentabilidade selo
casa azul caixa; analisar os resultados encontrados no tocante às implicações da construção
sustentável para a construção civil; verificar a partir dos dados coletados a contribuição da
sustentabilidade para a Engenharia Civil para edificações residenciais unifamiliares, bem
como as necessidades e possibilidades de aperfeiçoamento e melhorias nos projetos.

2. Selo Casa Azul + CAIXA e sustentabilidade na construção civil

O Selo Casa Azul + Caixa é um sistema desenvolvido pela caixa no ano de 2009
(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2010), o qual realiza a classificação do índice de
sustentabilidade dos projetos habitacionais, projetado e adequado para a realidade da
construção habitacional brasileira (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2020). Tendo em
vista sua inserção no mercado há cerca de 10 anos, suas diretrizes foram renovadas e
adequadas às normativas atualizadas e as inovações apresentadas pela área, com vistas a
tornar cativantes para os empreendedores de construções com propostas sustentáveis
através de atrativos negociais. Além do mais, a implementação deste sistema promove,
ainda, a conscientização da população a respeito de benefícios sociais e econômicos deste
tipo de construção, quando são consideradas as despesas de manutenção e redução de
custos em prazos mais longos. Proporciona, também, “promover a conscientização de
empreendedores e moradores sobre os benefícios sociais e econômicos das construções
sustentáveis, considerando a redução do custo de manutenção dos edifícios e das despesas
mensais de seus usuários”. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2020, p. 2).

A adesão deste sistema é voluntária e, portanto, os projetos precisam atender as regras e
diretrizes destes programas de financiamentos, bem como as diretrizes da NBR
15.575:2013 (ABNT, 2013) - a qual é a referência nacional para o desempenho de
edificações residenciais, abrangendo os critérios de desempenho dos principais elementos
que compõem uma edificação, como segurança, habitabilidade, sustentabilidade e acordos
contratuais. Portanto, após a submissão do projeto, sua análise se dá mediante a verificação
das condicionalidades acima citadas, o que ocorre por meio da análise documental e da
vistoria do local do empreendimento durante a análise de engenharia. Salienta-se que
alterações e/ou complementações podem ser feitas durante o transcorrer do processo, desde
que a obra ainda não tenha sido iniciada; entretanto, estes serão reavaliados, podendo
ocorrer reprogramação do objeto contratual. A Caixa realizará o acompanhamento da obra,
verificando periodicamente se o empreendimento está sendo executado conforme o projeto
certificado.

É importante destacar, também, que este instrumento de classificação socioambiental de
empreendimentos habitacionais para adoção de soluções na concepção, execução, uso,
ocupação e manutenção de edificações, é dotado de uma sistema particular para avaliação e
hierarquia/posição da sustentabilidade do projeto, sendo este, por sua vez, constituído de
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“4 níveis de gradação - Bronze, Prata, Ouro e Diamante - concedidos conforme a
pontuação alcançada nos 49 critérios de avaliação existentes, somada à pontuação Bônus”
(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2020, p. 2).

São utilizados critérios para avaliação, análise e categorização dos projetos conforme as
gradações descritas. Os critérios avaliados dizem respeito às categorias: “a) Qualidade
Urbana e Bem-Estar; b) Eficiência Energética e Conforto Ambiental; c) Gestão Eficiente
da Água; e) Produção Sustentável; f) Desenvolvimento Social; e, g) Inovação” (CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, 2020, p. 2). Cada categoria é constituída por descritores/itens
específicos a serem avaliados. A Tabela Quadro Resumo (Categorias, critérios, pontuação
e classificação) (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2020, p. 4), esclarece estes itens e a
forma como cada categoria é analisada. O sistema Selo Casa Azul + Caixa proporciona aos
seus adquirentes e construtores taxas de juros diferenciadas e mais acessíveis, assim como
contribui com a sociedade promovendo o desenvolvimento social, priorizando o uso
racional dos recursos naturais, bem como soluções de qualidade, resultando em impactos
(ambientais, sociais e econômicos) positivos.

A sustentabilidade tornou-se essencial à sociedade moderna devido ao corrente e
crescente cenário vivenciado no país no que tange a degradação ambiental e a negligência
e má utilização dos recursos provenientes, que tem ocorrido nos últimos tempos. Em
específico, há menção dos grandes danos e impacto da metodologia empregada pela
construção civil para o meio ambiente, contribuindo para a escassez destes recursos e
agravo da situação. Desta forma resta a percepção dos efeitos perniciosos da atividade
humana sobre o meio ambiente, como a redução das zonas pesqueiras, o desaparecimento
de espécies animais e vegetais e a redução das florestas, que se justifica no
desenvolvimento do mundo moderno (TEIXEIRA, 2018).

Para a construção civil, o tema e a utilização de recursos sustentáveis ainda é algo
incipiente quando se trata de Brasil, contudo é algo que vem se desenvolvendo e ganhando
força ao longo do tempo, principalmente no exterior. O conceito de construção sustentável
relaciona-se com a execução de obras de construção civil planejadas em todo o seu
processo (antes, durante e após os trabalhos) de forma a não agredir ao meio ambiente,
utilizando a menor quantidade possível de recursos naturais. Isso porque “a consciência
quanto à finitude dos recursos naturais e à degradação ambiental fomentada pela
construção civil vêm despertando preocupação” (FLORIM; QUELHAS, 2005, p. 1). E esta
preocupação vem ganhando força cada vez que novas construções vêm apresentando os
malefícios e desvantagens quando passam a ser notados e quantificados.

O Selo Casa Azul + CAIXA é constituído por 50 itens a serem avaliados, elencados e
subdivididos em seis diferentes categorias de critérios para mensuração, conforme indicado
na Tabela Quadro Resumo (Categorias, critérios, pontuação e classificação) (CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, 2020, p. 4). É importante destacar, ainda, que, em cada um dos
critérios avaliados, há uma classificação específica, a qual indica os itens de
obrigatoriedade, ou, então, de livre escolha para considerar a pontuação para avaliação do
Selo. Ainda, cabe ressaltar a existência de um Critério Bônus, o qual destina-se a
“incentivar a adoção de outras práticas de sustentabilidade não previstas nas categorias
acima, mediante a avaliação de sua pertinência” (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
2020, p. 28), sendo esta apresentada à CAIXA para sua análise e avaliação.
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3 Procedimentos Metodológicos

A pesquisa é de caráter qualitativo e quantitativo, pois realiza a busca de dados e
informações técnicas sobre a utilização de recursos sustentáveis nas obras de construção
civil. O foco na utilização da pesquisa de caráter qualitativo está em olhar para
informações abstratas, para aquilo que se distancia do concreto, em direção às
particularidades do objeto de estudo, a edificação residencial unifamiliar. Desta forma, a
pesquisa qualitativa, “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).

Verifica-se, ainda, que seu foco também está na avaliação das informações por meio da
quantificação dos critérios, por meios numéricos. A pesquisa é, também, categorizada
como exploratória - pois utiliza-se da observação, realizando acompanhamento do
cotidiano do sujeito pesquisado, aproximando, assim, a realidade do objetivo estudado e
buscando padrões e, também, descritiva - onde há um estudo detalhado realizado por meio
do levantamento, análise e interpretação dos dados coletados. Ou seja, “esse tipo de estudo
pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade” (GERHARDT;
SILVEIRA, 2009, p. 35).

O objeto de estudo desta pesquisa diz respeito a uma edificação residencial unifamiliar,
com dois pavimentos, de construção mista de madeira e alvenaria, com 167,22 m², a ser
construída em um terreno de 450 m², com parte do terreno restante sendo utilizado para
instalação dos sistemas de coleta e armazenagem de águas pluviais e coleta seletiva de
lixo, a ainda a execução de paisagismo, na R. Juscelino Kubitscheck, Ipumirim - SC, está
em fase de projeto, executado com o auxílio da plataforma BIM (Revit), portanto, a obra
ainda não foi edificada, seu planejamento e estrutura busca avaliar e aprovar o projeto para
sua execução. A residência, então, é submetida a avaliação por parte do acadêmico
mediante os critérios apresentados pela Caixa em suas duas formas normativas (CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, 2020, 2010). Os dados foram coletados junto aos donos da
residência, sendo então comparados com os requisitos apresentados nas normativas por
meio de tabela contendo os critérios estabelecidos na norma.

Após a organização dos critérios e apresentados em tabelas, os dados obtidos foram
analisados por meio de análise crítica, isto quer dizer que foi realizada leitura
pormenorizada da obra (Figura 1), sendo destacadas as principais ideias apresentadas e
estas correlacionadas com os achados das demais obras. Neste sentido, a análise e a
discussão dos resultados foram articuladas a partir da comparação das análises individuais,
onde houve a construção de conceitos teóricos através do agrupamento e intercalação de
excertos. Assim, a compreensão do fenômeno estudado foi favorecida através da reunião
de fontes teóricas com o objetivo de integrar a discussão, sendo estes dados organizados e
suas referências a congruências cruzadas.
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Figura 1: Projeto de fachada 3D da residência estudada. Fonte: elaborado pelos autores (ZANATTA, 2020).

3. Sustentabilidade da edificação conforme a normativa 2010

A casa em projeto descrita acima fora submetida à avaliação mediante os critérios
propostos pelo sistema da Caixa, o Selo Casa Azul Caixa, conforme normativas estipuladas
no ano de 20101.

Na categoria 1 - Qualidade Urbana, observa-se que apenas os dois itens obrigatórios –
infraestrutura e impactos, dentro da qualidade do entorno – foram atingidos. Contudo,
salienta-se que dois dos itens contidos nesta cláusula não eram aplicáveis para este caso.
Em relação a infraestrutura, esta foi atendida por proporcionar aos moradores qualidade de
vida devido a existência de serviços, equipamentos comunitários e comércio disponíveis
em seu entorno. O critério qualidade do entorno – impactos é atendido em razão de não
possuir fontes de ruídos excessivos e constantes, nem de odores e poluição excessivos.

Na categoria 2 - Projeto e Conforto, dos 5 itens obrigatórios, o paisagismo foi
contemplado pela existência de arborização/cobertura vegetal; o local para coleta seletiva
também se qualifica já que há um local adequado em projeto para coleta, seleção e
armazenamento de material reciclável; já as paredes duplas de madeira integram o critério
desempenho térmico – vedações; dos outros dois itens obrigatórios, um deste não se aplica
e o outro não foi atendido. Além dos obrigatórios, outros itens foram supridos para esta
categoria, englobando a relação com a vizinha, onde o local proporciona condições
adequadas de insolação, luminosidade, ventilação e vistas panorâmicas a vizinhança, e, a

1 A tabela dos resultados da avaliação realizada a partir da normativa publicada em 2010 está disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1JN1hmm-2CD6OWjaHH9kDxAr7hXK1AIy4/view?usp=sharing. Acesso em
14 de janeiro de 2021.
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ventilação e iluminação natural de banheiros por meio da utilização de janela com área de
12,5% da área do ambiente. Nesta, ainda, o item referente à orientação voltada ao sol e aos
ventos constitui uma possibilidade de melhoria na qualidade do projeto, onde, para isto,
seria necessário adequar a orientação do telhado da residência voltado para o norte.

Na categoria 3 – Eficiência Energética -, 3 eram critérios obrigatórios, mas não
aplicáveis neste objeto de estudo. Em relação aos demais critérios, o referente aos
eletrodomésticos eficientes correspondeu ao requisitado, pois o projeto faz uso de
eletrodomésticos que reduzem o consumo de energia; dos demais, 3 não foram atendidos e
outro também não se aplica. Estudo de sustentabilidade energética em escolas públicas
demonstrou que o uso de equipamentos para climatização pode contribuir
significativamente com o aumento no consumo de energia (REIS; REIS JÚNIOR; PERIN,
2020), sendo que essa realidade não se diferencia no uso residencial.

Na categoria 4 - Conservação de Recursos Materiais, 3 eram critérios obrigatórios, dos
quais nenhum foi atendido. Em relação aos demais critérios, um não se aplica para este
projeto, já os demais não foram atendidos. Ademais, ressalta-se que o item referente ao
concreto com dosagem otimizado, caracteriza possibilidade de melhoria para este projeto,
visto que o uso do concreto usinado não deixa resíduo na obra, com utilização da quantia
necessária exata, sem sobras e perdas de material, além de ser de melhor qualidade.

Na categoria 5 - a respeito da Gestão da Água, os 3 itens obrigatórios foram
contemplados, condizentes a medição individualizada de água (que ocorre pela existência
de um sistema de medição individualizado), aos dispositivos economizadores do sistema
de descarga (com a existência de bacia sanitária dotada de sistema de descarga com duplo
acionamento (3/6 L)) e as áreas permeáveis (por meio da existência de área permeável em,
pelo menos, 10% acima do exigido pela legislação local, que no caso corresponde a 20%);
sobre os itens remanescentes, aqueles referentes ao aproveitamento e retenção de águas
pluviais foram atendidos (constituindo 2 critérios) através da existência de um reservatório
para a retenção da água e pelo uso dessas águas pluviais para irrigação de áreas verdes,
lavagem de pisos e lavagem de veículos; além destes, dois critérios não foram atendidos e
um não se aplicava.

E, na categoria 6, dos 3 itens obrigatórios, nenhum foi atendido. Os demais critérios
contidos nesta categoria também não eram aplicáveis ao projeto em questão, pois se
referiam a gestão de pessoal/funcionários, de obras residenciais de grande porte como
condomínios, por exemplo, no entanto, salienta-se que os clientes em questão são
preparados para a educação ambiental. Mediante os dados apresentados, eram 19 critérios
obrigatórios, destes, 8 foram atendidos, 5 não eram aplicáveis e 6 não foram atendidos. Se
visualizados o total de critérios (51) conforme está normativa (CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, 2010), 13 foram atendidos, 19 não foram atendidos e 19 não eram aplicáveis.

4. Sustentabilidade da edificação conforme a normativa 2020

Quando submetido à normativa do sistema Selo Azul Caixa, sendo avaliado mediante o
estipulado no ano de 2020, o projeto da casa obteve os seguintes resultados:
Considerando-se os critérios aos quais os projetos são submetidos para obter o Selo Casa
Azul da Caixa, seguindo as normas de 2020, conforme descritos na Tabela Quadro Resumo

IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021

632



(Categorias, critérios, pontuação e classificação)2 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
2020, p. 4); quando se avalia o projeto de obra acima descrito, considerando-se os dados
acima obtidos, constata-se que o projeto não é sustentável, visto que não adere os itens
necessários segundo esta normativa. De um total de 50 critérios, 11 foram atendidos, ainda,
24 não eram aplicáveis, e, então, 15 não foram atendidos. Considerando-se os itens
obrigatórios, os quais integram ao nível de gradação Bronze, necessário para se inserir
neste sistema ser considerada uma obra sustentável, percebe-se que de um total de 15 itens,
6 foram atendidos e 4 não são aplicáveis, os demais não foram atendidos.

Na categoria 1 – Qualidade Urbana e Bem-Estar, os 3 itens obrigatórios foram
contemplados: a) a qualidade e infraestrutura no espaço urbano foi conquistado devido a
existência de infraestrutura, serviços, equipamentos comunitários e comércio disponíveis
no entorno do empreendimento; b) a relação com o entorno – interferências e impactos no
empreendimento é obtido pela não existência de fontes de ruídos excessivos e constantes,
nem de odores e poluição excessivos; e, c) coleta seletiva, por haver um local adequado em
projeto destinado a coleta, seleção e armazenamento de material reciclável; além destes, o
item paisagismo também fora atendido já que há presença de arborização e cobertura
vegetal no local. Em relação aos demais, 3 (Melhorias no Entorno, Adequação às
Condições do Terreno, Soluções Sustentáveis de Mobilidade) não foi atendido, pois são
itens opcionais e não obrigatórios. Quanto a outros 3 critérios (Recuperação de Áreas
Degradadas e/ou Contaminadas, Revitalização de Edificações Existentes e Ocupação de
Vazios Urbanos, Equipamentos de Esporte e Lazer) não se aplicam ao proposto pois são
critérios para situações específicas, como condomínios.

Na categoria 2, Eficiência Energética e Conforto Ambiental, 4 eram os critérios
obrigatórios, com os quais o projeto apresentado não condizia ou não atendia às
necessidades. A respeito dos demais, a janela com área de 12,5% da área do ambiente
permitiu a qualificação para o critério ventilação e iluminação natural dos banheiros.
Verifica-se que outros 2 critérios (Sistema de Aquecimento Solar, Geração de Energia
Renovável) não foram atendidos por questões econômicas e 2 critérios (Iluminação Natural
de Áreas Comuns , Elevadores Eficientes) não se aplicavam por ser edificação unifamiliar.

Na categoria 3 (Gestão Eficiente da Água), por sua vez, os 3 itens de obrigatoriedade
foram atendidos, os quais envolviam dispositivos economizadores de água (com bacia
sanitária dotada de sistema de descarga com duplo acionamento (3/6 L)), medição
individualizada de água por meio de um sistema de medição individualizado e áreas
permeáveis (constituindo uma área de 20% acima do exigido pela legislação local); e, em
relação aos demais, 2 foram atendidos (aproveitamento de águas pluviais por meio do uso
das águas pluviais para irrigação de áreas verdes, lavagem de pisos e lavagem de veículos,
e, retenção ou infiltração de águas pluviais através da utilização de um reservatório) e o
outro não. A respeito do item orientação ao sol e ventos, que se manteve da primeira
normativa (versão de 2010) para a atual (2020), portanto, também se mantém sua
possibilidade de melhoria para o projeto com a adequação da orientação do telhado,
conforme descrito na seção anterior.

2 A tabela dos resultados da avaliação realizada a partir da normativa publicada em 2020 está disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1OXH9ht1MtS_2oYvlQPssRcFrCm8KCyuf/view?usp=sharing. Acesso em 14
de janeiro de 2021.
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Na categoria 4 - Produção Sustentável, 7 era o total de itens; dos quais 3 eram
obrigatórios e não foram atendidos, e, dos outros 4, 1 critério não aplicável (Coordenação
Modular), porque a edificação será construída em uma única etapa e 3 não atendidos
(Componentes Industrializados ou Pré-Fabricados, Pavimentação e Calçamento com RCD,
Gestão Eficiente da Água no Canteiro de Obras). Em caso da implementação da melhoria
sugerida anteriormente para a utilização de concreto com dosagem otimizado, neste caso,
este item se tornaria atendido, pois que não há utilização de água no canteiro de obras,
entre outros benefícios.

Na categoria 5: Desenvolvimento Social, dotada de 11 itens, nenhum destes se aplica ao
projeto em questão, devido ao fato de serem voltados a obras residenciais de grande porte
como condomínios, sendo que destes, dois eram classificados como obrigatórios.

Na categoria 6 – Inovação, o item referente a aplicação do BIM na gestão integral do
empreendimento foi o único atendido através da utilização da plataforma BIM (Revit) no
projeto da obra; do restante, 1 não foi atendido (Sistemas Eficientes de Automação Predial)
e 5 não eram aplicáveis (Gestão para Redução das Emissões de Carbono, Conectividade,
Ferramentas Digitais Voltadas a Práticas de Sustentabilidade, Possibilidade de Adequação
Futura da UH às Necessidades dos Usuários, Outras Propostas Inovadoras).

5. Resultado da análise qualitativa)

Ao se comparar os critérios utilizados pelo sistema Selo Azul da Caixa - o qual teve sua
primeira versão no ano de 2010 -, com sua segunda versão, do ano de 2020 (concernente à
reavaliação e reorganização do primeiro, constituindo a versão atualizada deste sistema),
verifica-se que houve diminuição no número total de critérios avaliados (de 53 passou para
50), sendo os itens reorganizados e, por vezes, trocados de categorias, assim como as
categorias foram reestruturadas. Posto isto, ao se submeter o projeto de obra objeto de
estudo desta pesquisa tanto para a avaliação utilizando a primeira versão (de 2010), quanto
utilizando a versão atualizada (de 2020), têm-se como resultado a não aprovação do projeto
para critérios de sustentabilidade, isto quer dizer, de acordo com o sistema da Caixa a
residência unifamiliar não se qualifica como sustentável.

Cabe destacar, o selo azul é um guia de orientação para projetos, que sejam executados
para boas práticas de sustentabilidade, apesar considerar diferentes edificações
(unifamiliar, multifamiliar, comercial ou outras) com os mesmos critérios. Portanto, cabe
aos especialistas e responsáveis pelo projeto identificar os critérios que se aplicam ou não
se aplicam ao projeto.

Apesar de não ser qualificada para o Selo Casa Azul da Caixa, o projeto apresenta
alguns indicadores de sustentabilidade, os quais carecem de qualidade para que possam
atingir os requisitos mínimos necessários para receber este selo. Todavia, estes indicadores
já presentes neste projeto são importantes e contribuem para a redução do impacto
ambiental, além de melhorarem a saúde e qualidade de vida do indivíduo, bem como agem
sobre o setor econômico e financeiro.

Aponta-se também que mediante a adoção das melhorias sugeridas – relembrando:
utilização de cimento de dosagem otimizada e a implementação do telhado com sua
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orientação voltado para o norte - agregam valor e qualidade para o projeto, o que também
garante atender mais critérios, e, incita a possibilidade de obtenção do Selo. Além do mais,
observa-se que com a efetivação das melhorias mencionadas, a obra alcança um impacto
significativo, aumentando seu valor, ganhando pontos para a questão da sustentabilidade, e,
ainda, sua adoção não impacta nos valores financeiros da obra.

A exemplo de outros indicadores de sustentabilidade para benfeitoria da obra tem-se,
principalmente, a redução de resíduos ao término desta, o que deixa a obra limpa e
embelezada, como, por exemplo, utilizar resíduos para compactar o aterro. Salienta-se que
os resíduos nos canteiros de obra vêm ganhando notoriedade, estando se inserindo cada vez
mais medidas e estratégias que viabilizem sua não produção ou redução desta.

6. Considerações Finais

O presente estudo preconizava realizar estudo sobre construções sustentáveis no que se
referia a investigar a viabilidade e contribuição para a residência convencional ou
sustentável na perspectiva do Selo Azul Caixa de modo comparativo. Para construir o
instrumento que elenca os critérios de sustentabilidade do projeto de obra, foram utilizados
os sistemas de mensuração deste índice desenvolvidos pela Caixa (nas duas versões: de
2010 e de 2020), onde a avaliação por meio de critérios é realizada para verificar
indicadores de sustentabilidade existentes no projeto. O caso trata-se de uma residência
unifamiliar, de 167,22 m², mista (de madeira e alvenaria), a ser construída em um terreno
de 450 m², situado no município de Ipumirim/SC.

Perante a submissão do projeto às avaliações, constata-se que o projeto não foi
qualificado pela norma 2010, assim como também não foi qualificado pela norma 2020,
por não atender aos critérios necessários para obtenção do Selo indicativo de
sustentabilidade. Não houve diferença significativa perante a avaliação submetida pelas
duas versões, obtendo resultados semelhantes entre as duas normativas. Com a realização
de mudanças sugeridas ao projeto foi possível uma melhoria da qualidade geral da obra, e,
mais, passou também a atender um maior número de critérios deste sistema, podendo
posteriormente vir a receber este selo.

A análise dos resultados encontrados, por sua vez, mostrou que a edificação é
sustentável, por trabalhar com a redução de resíduos produzidos nos canteiros de obra,
contribuindo significativamente para a preservação do ambiente, reduzindo o impacto
ambiental da obra. Proporciona, também, ganhos com embelezamento do local e qualidade
de vida, mesmo não tendo conquistado a qualidade necessária para receber o Selo Casa
Azul da Caixa.

Na Engenheiro Civil, pesquisar sobre esta temática contribui para contextualizar o uso
sustentável dos materiais, aplicação dos resíduos de forma a incorporar melhorias no
projeto no contexto de sustentabilidade da edificação. Essa mudança no olhar sobre o uso
de materiais, pode promover redução de custos na obra e eficiência no uso dos recursos,
proporcionando novas perspectivas para o desenvolvimento de futuros projetos na
construção civil, especialmente para grandes projetos de engenharia.
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Resumo 

A busca por novos materiais, para o desenvolvimento de tecnologias construtivas mais amigáveis 

ao meio ambiente, nos traz vários desafios. Dentre eles está o uso de materiais naturais renováveis, 

que estejam disponíveis em quantidade suficiente e que atendam às necessidades habitacionais em 

cada região. Esta pesquisa trata de um estudo para a inserção do bambu como elemento construtivo 

em regiões de zona bioclimática brasileira 1, através da verificação da aceitação da arquitetura em 

bambu pela população local, e da identificação dos materiais já tradicionalmente utilizados, nesta 

região, e que possam compor, juntamente com o bambu, uma nova arquitetura. A verificação da 

aceitação do bambu, pela população local, foi feita através de entrevistas, e a identificação dos 

materiais construtivos locais, realizada através de levantamento fotográfico. Como resultado, 

verificou-se, por parte dos entrevistados, certa insegurança com relação aos aspectos construtivos, 

em decorrência da falta de um repertório construtivo conhecido e vivenciado com o bambu. 

 

Palavras-chave: Arquitetura em bambu; construção sustentável; desenvolvimento sustentável. 

 

Abstract 

The search for new materials for the development of more environmentally friendly construction 

technologies presents us with several challenges. Among them is the use of natural renewable 

materials, which are available in sufficient quantity and which meet the housing needs in each 

region. This research deals with a study for the insertion of bamboo as a constructive element in 

regions of the Brazilian bioclimatic zone 1, through the verification of the acceptance of bamboo 

architecture by the local population, and the identification of materials already traditionally used, in 

this region, and that can compose, together with bamboo, a new architecture. The verification of 

the acceptance of bamboo, by the local population, was done through interviews, and the 

identification of local construction materials, carried out through a photographic survey. As a 

result, there was a certain uncertainty on the part of the interviewees regarding the construction 

aspects, due to the lack of a construction repertoire known and experienced with bamboo. 

 

Keywords: Bamboo architecture; sustainable construction, sustainable development. 
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1. Introdução 

 

O desenvolvimento regional, através de práticas mais sustentáveis, vem se tornando 

cada vez mais necessário e desafiador. A arquitetura tem um papel importante neste 

contexto, já que todos os materiais construtivos são definidos em projeto e suas escolhas 

afetam diretamente o meio ambiente, seja na produção e transporte destes materiais, como 

também, na sua adequação de uso. Sendo assim, os materiais naturais renováveis 

encontram-se em destaque e, dentre eles, o bambu, que vem se tornando cada vez mais 

uma ótima opção como material construtivo. 

Esta pesquisa trata de um estudo para a inserção do bambu como elemento construtivo 

em regiões de zona bioclimática 1 (Figura 1), segundo zoneamento bioclimático brasileiro 

(NBR 15220-3, 2005). Este estudo foi realizado através de entrevistas com moradores 

locais, para verificar o nível de aceitação da arquitetura em bambu na região, e também, 

através de levantamento fotográfico de construções locais, para identificação dos materiais 

construtivos, tradicionalmente já utilizados, assim como características culturais locais. A 

pesquisa foi realizada em área localizada no município de Bom Jardim da Serra (Figura 2), 

na Serra Catarinense, Planalto Sul Catarinense. Esta região é caracterizada pelas baixas 

temperaturas e localizada em terrenos de altitude.  

 

                                           (a)                                                                                  (b) 

Figura 1: (a) Zoneamento bioclimático brasileiro; (b) Zona bioclimática 1. Fonte: ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005. Marcação item b: Elaborado pelas autoras. 

 

A área correspondente à zona bioclimática 1 representa apenas 0,8% da área total do 

país, porém, ocupa uma grande área dentro do Estado de Santa Catarina, o que justificou a 

pesquisa nesta área. Esta região também se destaca pelo uso de materiais naturais nas 

construções, a exemplo da madeira. 

A primeira questão que surge com a pesquisa é a compreensão do entendimento que os 

moradores locais possuem sobre o bambu, quando utilizado na arquitetura. Este 

conhecimento irá contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias construtivas, 

para o aprimoramento da qualidade do ambiente construído e para a redução do impacto 

Região de 

estudo 
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ambiental na região. Sendo assim, os objetivos desta pesquisa foram: a) verificar o 

potencial arquitetônico do bambu como material construtivo, perante os moradores locais; 

b) explorar a possibilidade de inserção de alternativas construtivas com a utilização do 

bambu para a região, no meio rural e urbano, a partir das necessidades dos moradores; c) 

identificar, junto aos moradores, quais são as suas expectativas com relação a uma 

construção com bambu, avaliando os pontos positivos e negativos; d) verificar em que tipo 

de construção o bambu é mais aceito, por parte dos moradores; e) determinar os tipos de 

materiais utilizados nas construções locais e verificar a percepção dos moradores com 

relação à adequação destes materiais para a região; f) verificar o conhecimento que os 

moradores possuem sobre o bambu como elemento construtivo e de decoração de 

ambientes. 

 

Figura 2: Município de Bom Jardim da Serra, área urbana. Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BOM JARDIM DA SERRA, 2019. 

 

Historicamente, esta região sempre utilizou a madeira como material construtivo. 

Primeiro, com a extração da araucária que é um pinheiro característico da região e, 

posteriormente, com a proibição do seu corte, foi incentivado o plantio de madeiras de 

reflorestamento como o pinus (Pinus elliottii) e o eucalipto (Eucalyptus). Hoje, 

considerando a grande demanda por estas madeiras e a limitação de sua produção, por 

questões de adaptação e tempo de crescimento para o corte, abre-se uma perspectiva para 

inserção de outros materiais no mercado. O bambu é um deles, e possui características 

físicas e mecânicas compatíveis com o uso na construção.  

 

2. Fundamentação 

 

Uma das justificativas para a escolha do bambu como material construtivo, nesta 

pesquisa, é a possibilidade de oferecer alternativas construtivas que venham de encontro a 

um desenvolvimento mais sustentável e menos agressivo ao meio ambiente. Nesse sentido, 

para compreender a situação da região de estudo, com relação ao seu desenvolvimento 

sustentável, foram utilizados dois parâmetros para delinear, inicialmente, um panorama 

regional. São eles: a) grau de desenvolvimento sustentável dos municípios catarinenses, 
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medido através do Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável – IDMS, que trata de 

uma ferramenta que tem como objetivo auxiliar na gestão municipal; b) situação hídrica no 

Estado de Santa Catarina e na região de estudo, através de dados levantados pelo Plano 

Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina – PERH/SC. 

Considerando o índice de desenvolvimento municipal sustentável – IDMS, para Bom 

Jardim da Serra, este encontra-se com um índice baixo, na média dos quatro índices 

utilizados na composição do valor final do IDMS, que é de 0,559 – nível laranja, para o 

ano de 2018. Para a composição deste valor são consideradas quatro dimensões: 

sociocultural, econômica, ambiental e político institucional, com os valores respectivos 

0,615, 0,537, 0,395 e 0,690 (Figura 3). Dentre os valores citados, o menor deles é o 

correspondente à dimensão ambiental com índice de 0,395 (FEDERAÇÃO 

CATARINENSE DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS, 2021).  

 

Composição do Índice de Bom Jardim da Serra (2018) 

 

Figura 3: Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável – IDMS, do Município de Bom Jardim da 

Serra. Fonte: FEDERAÇÃO CATARINENSE DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS, 2021. 

 

A região onde se encontra o município de Bom Jardim da Serra, foco da pesquisa, é a 

Região Hidrográfica do Planalto de Lages (RH4). Esta região possui a maior área 

territorial dentre as regiões hidrográficas de Santa Catarina – 22.248 km2. Apesar disso, 

possui uma densidade demográfica de 20,03 hab/km2, a menor do Estado. É formada pela 

bacia hidrográfica dos afluentes do Rio Canoas e pela bacia hidrográfica dos afluentes do 

Rio Pelotas (SDS, 2018). Bom Jardim da Serra é um município que possui uma 

quantidade elevada de cursos d’água e também é o município onde está situada a nascente 

do Rio Pelotas. 

No diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos das Regiões Hidrográficas do 

Estado de Santa Catarina, elaborado na segunda etapa do PERH/SC, foi apresentado a 

640



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

análise quantitativa e qualitativa das águas superficiais e subterrâneas, as demandas de 

recursos hídricos e o balanço entre disponibilidades e demanda (SDS, 2017). De acordo 

com o balanço hídrico superficial apresentado pelo PERH/SC, todas as regiões se 

encontram na faixa de classificação muito crítico e insustentável, no balanço qualitativo e 

no balanço quali-quantitativo (Figura 4).  

 

Figura 4: Balanço hídrico superficial por RH. Fonte: PERH/SC, 2018. 

 

Diante deste contexto, pode-se dizer que mesmo em um ambiente rural e em cidades de 

pequeno porte já há, e deve haver, uma preocupação com a qualidade do ambiente e com 

os seus mananciais. Os desafios para um crescimento integrado socialmente e 

economicamente, sem perdas para o meio ambiente, são grandes e a arquitetura tem um 

papel importante neste contexto. 

As contribuições da arquitetura começam na escolha dos materiais que serão 

empregados, em suas intervenções no meio ambiente, e a forma como a comunidade local 

pode estar envolvida e beneficiada durante todo o processo. O bambu é um material 

natural, que pode ser plantado na região, traz benefícios ao meio ambiente e pode 

movimentar a economia local, do plantio ao artesanato, passando pela construção de 

edificações, no todo ou em parte, contribuindo para o desenvolvimento da região e para a 

cadeia produtiva do bambu.  

Nesse sentido, já existem estudos para um desenvolvimento territorial sustentável, 

através do uso do bambu como elemento norteador e gerador de renda para comunidades 

locais. Pode-se citar aqui, algumas pesquisas que foram realizadas, tendo o bambu como 

protagonista da movimentação da economia local. Uma delas, parte da elaboração de 

produtos de bambu por uma comunidade local, no Brasil, como fator gerador de renda e 

estímulo ao desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu (TEDESCHI, 2017). Outra 

pesquisa, também envolvendo moradores de uma localidade, elaborada na Tailândia, busca 

desenvolver um sistema construtivo modular com a utilização do bambu, levando em 

consideração a abundância deste material na região. Estas construções são destinadas ao 

incentivo do turismo local, por parte de seus moradores, através do conceito de homestay, 

ou seja, através do turismo com hospedagem em casas de famílias nativas 

(BUNYAVIPAKUL, 2018). 

 

3. Método 

 

Faixas de classificação do balanço hídrico  
quali-quantitativo superficial 

5 a 10 % - Confortável: Pode ocorrer necessidade de gerenciamento 

para solução de problemas locais de abastecimento. 

10 a 20% - Preocupante: A atividade de gerenciamento é indispensável 

exigindo a realização de investimentos médios. 

20 a 40% - Crítico: Exige intensa atividade de gerenciamento e grandes 

investimentos. 

40 a 100% - Muito Crítico: Exige intensa atividade de gerenciamento e 

grandes investimentos. 

> 100% - Insustentável: Exige intensa atividade de gerenciamento e 

grandes investimentos urgentes. 
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Para a verificação da aceitação popular de construções com bambu foram realizadas 

entrevistas com os moradores (população em geral), no município de Bom Jardim da Serra. 

Foram escolhidas, para entrevista, pessoas residentes no município e outras que possuem 

propriedade rural com moradia no local de estudo, porém, residentes em outras cidades. 

Este critério foi definido para levantar a percepção dos usuários das moradias locais em 

dois contextos diferentes. 

As entrevistas foram realizadas com o auxílio de perguntas abertas que foram utilizadas 

como apoio ao entrevistador, possibilitando o surgimento de novas perguntas, de acordo 

com as respostas obtidas. As perguntas foram idealizadas a fim de atender aos objetivos 

específicos estabelecidos para a pesquisa. No Quadro 1 estão relacionadas as perguntas 

associadas aos objetivos propostos nesta pesquisa. 

Para a realização das entrevistas, o roteiro de entrevistas e a metodologia para aplicação 

das mesmas foram submetidos ao Comitê de Ética para Pesquisa com Seres Humanos, 

através da Plataforma Brasil, com aprovação sob parecer número 2.949.810 (UFSC), 

CAAE 97161818.4.0000.0121. 

As perguntas, listadas no Quadro 1, foram feitas aos entrevistados e as respostas 

utilizadas para a análise de conteúdo. As demais perguntas realizadas no decorrer da 

entrevista foram utilizadas na verificação do contexto geral sobre o bambu na arquitetura, 

sob a ótica dos moradores, pois foram conduzidas de acordo com o perfil do entrevistado. 

Os participantes foram abordados pessoalmente ou por telefone e entrevistados de acordo 

com a disponibilidade de cada um. 

ASSOCIAÇÃO DAS PERGUNTAS AOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

Pergunta Objetivo Específico 

1 
Quais são os materiais que foram utilizados na 
construção da edificação onde você mora? Você 
gosta dos materiais que estão na sua casa? Por que? 

Levantar o tipo de material utilizado nas construções 
locais e verificar a percepção dos moradores com 
relação à adequação destes materiais para a região. 

2 
Você conhece alguém que mora em uma residência, 
seja uma casa ou um edifício, em que o bambu foi 
utilizado na construção ou na decoração da casa? 

Verificar o conhecimento que os moradores possuem 
sobre o bambu como elemento construtivo e de 
decoração de ambientes. 3 De que forma o bambu foi utilizado? Você gostou? 

Por que? 

4 

Você moraria em uma residência, seja casa ou 
edifício, construída com bambu? Por que? 

Verificar a possibilidade de inserção de alternativas 
construtivas para a região no meio rural e urbano; 
Identificar, junto aos moradores, quais são as suas 
expectativas com relação a uma construção com 
bambu, avaliando os pontos positivos e negativos; 
Desenvolver tecnologias construtivas com o bambu a 
partir das necessidades dos usuários. 

5 
Você gosta quando o bambu é utilizado em uma 
construção comercial, por exemplo, um bar, um 
restaurante, uma loja, um edifício? Por que? 

Verificar em que tipo de construção o bambu é mais 
aceito, por parte dos moradores. 

6 Dentre as imagens apresentadas aqui, com quais 
delas você se identifica mais? Por que? 

Pesquisar o bambu como material construtivo e seu 
potencial arquitetônico perante os moradores da região. 

7 
Se fosse para escolher uma casa para morar (dentre 
as fotos apresentadas), em qual delas você moraria? 
Por que? 

Quadro 1: Relação de perguntas e objetivos específicos para entrevista com moradores da região. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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As entrevistas foram realizadas de duas formas: a) para seis participantes a entrevista 

foi feita pessoalmente, sendo incluídas todas as sete perguntas; b) os outros nove 

participantes foram entrevistados por telefone e foram abordadas as cinco primeiras 

perguntas; as perguntas seis e sete, por serem baseadas nas fotos, não foram feitas.  

As respostas foram registradas com o auxílio de gravador e posteriormente foram 

transcritas, de modo a permitir a análise de conteúdo das mesmas. A análise de conteúdo 

foi feita segundo Bardin (2009), em três etapas: pré-análise, tratamento dos dados e 

interpretação dos resultados. 

Para análise dos dados coletados, as perguntas foram divididas em quatro categorias 

(Figura 5): 1) Materiais utilizados na própria casa – verificação do envolvimento do 

entrevistado com o ambiente físico do local onde mora; 2) Material bambu – avaliação, 

por parte do entrevistado, do material bambu, quando empregado em edificações e 

reconhecido por ele; 3) Aceitação do material bambu – verificação da aceitação do 

material bambu, pelo entrevistado, como material construtivo, em sua própria casa e em 

outras edificações comerciais; 4) Identificação com o material bambu – a partir de fotos de 

residências apresentadas aos entrevistados, avaliação de sua identificação com o material 

bambu utilizado nas diversas formas apresentadas. 

 

Figura 5: Quadro de categorias. Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Para o levantamento das construções locais foi feito, inicialmente, uma setorização da 

área urbana em função das suas características de ocupação. Sendo assim, para efeito deste 

estudo, o perímetro urbano foi dividido em quatro áreas. Estas foram assim denominadas: 

a) Área central; b) Área 1; c) Área 2; d) Área 3 (Figura 6).  

Em seguida, foram determinadas, em cada área, as ruas que seriam objeto de estudo, de 

acordo com as suas características. Para a sistematização dos dados foi feito, 

primeiramente, o levantamento em cada setor (Área Central, 1, 2 e 3) e identificado os 

aspectos principais de cada um. Posteriormente, os dados foram compilados e traduzidos 

em uma síntese com as principais características construtivas da área urbana pesquisada. 

Para efeito deste estudo, foram coletadas imagens a partir da rodovia SC 390, através do 

programa Google Earth Pro, com o recurso street view.  
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Figura 6: Setorização da área urbana do município de Bom Jardim da Serra. Fonte: Imagem aérea – 

Google Earth Pro. Acesso em: 07/12/2018. Marcações: Elaborado pelas autoras. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

Para o levantamento das construções, foram consideradas 221 edificações, localizadas 

dentro da área urbana do município, visualizadas a partir da rodovia SC 390. Foram 

avaliados o número de pavimentos, o tipo de cobertura, os materiais utilizados e a tipologia 

construtiva. Na Figura 7 são apresentados os gráficos com os resultados do levantamento, 

referentes ao número de pavimentos, ao tipo de cobertura e aos materiais utilizados, 

através de dados percentuais. De acordo com o levantamento, 74% das edificações 

possuem um pavimento, sendo que 87% delas foram construídas com telhado de duas 

águas, coberto com telhas de fibrocimento, e 70% têm como material principal a madeira. 
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Figura 7: Gráficos com o resultado do levantamento das construções locais. Fonte: Elaborado pelas 

autoras. 
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No levantamento das construções foram identificadas edificações com 1 e 2 pavimentos, 

sendo que, em sua grande maioria, elas foram estruturadas com apoio do piso de forma 

bem característica: a) em blocos de pedra, sem o fechamento no contorno da edificação 

(situação 1, Quadro 2), com circulação do ar sob o piso – 1 pavimento; b) em blocos de 

pedra ou concreto, com o fechamento no contorno da edificação (situação 2, Quadro 2), 

com ou sem aberturas para circulação do ar sob o piso – 1 pavimento; c) em estrutura de 

madeira ou concreto, com altura suficiente para ocupação do pavimento térreo (situação 3, 

Quadro 2), sem fechamento lateral – edificação em dois pavimentos; d) estrutura em 

madeira ou concreto, com altura suficiente para ocupação do pavimento térreo (situação 4, 

Quadro 2), com fechamento lateral em madeira ou alvenaria, e também na composição dos 

dois materiais – edificação em dois pavimentos. 

Edificações 

Foto 
Desenho 

esquemático 

   
 

Situação 1 – S1 

  
 

Situação 2 – S2 

 
 

Situação 3 – S3 

    
 

Situação 4 – S4 

Quadro 2 – Edificações representativas da região de estudo. Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

As edificações representadas pelas situações 1 e 2, no Quadro 2, possuem variações 

com relação à existência ou não de varanda. Esta varanda pode estar localizada na fachada 

lateral, onde se encontra a porta de entrada, como também, na fachada frontal. Neste 

último tipo de construção, a varanda pode estar recuada para dentro da edificação, ou, em 

uma estrutura independente à frente da fachada. Em ambas as situações, a varanda é 

utilizada para a proteção da porta de entrada da edificação. 

Representando as quatro situações acima descritas (Quadro 2), relativas ao sistema 

construtivo, em específico ao apoio do piso, 43 edificações estão representadas pela 

situação 1 (19%), 67 pela situação 2 (30%), 6 pela situação 3 (3%) e 32 pela situação 4 
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(15%). Sendo que estas quatro tipologias somam 67% do total de edificações pesquisadas 

(Figura 8).  

 

Figura 8: Gráfico com o resultado das tipologias construtivas identificadas. Fonte: Elaborado pelas 

Autoras. 

 

Com relação às respostas dadas pelos entrevistados, são apresentados aqui, os resultados 

referentes à categoria 3 – Aceitação do material bambu, que teve como objetivo, elucidar 

os motivos pelos quais o bambu pode, ou não, ser considerado um material construtivo de 

interesse para os moradores da região pesquisada. 

Primeiramente, os entrevistados foram questionados se morariam ou não em uma casa 

construída com bambu (pergunta 04). Responderam que sim, prontamente, 27% dos 

entrevistados, outros 46% responderam que sim, porém, com dúvidas e questionamentos a 

respeito (sim, com ressalvas), e responderam que não, 27% do total de entrevistados, 

demonstrando grande rejeição. Em seguida, foi perguntado se gostavam do bambu quando 

utilizado em ambientes comerciais (pergunta 05). Neste caso, 100% dos entrevistados 

disseram que sim. Estes dados estão representados no gráfico da Figura 9, a seguir, com o 

eixo vertical representado em porcentagem. 

 

Figura 9: Gráfico – Aceitação do uso do bambu na construção de edificações. Fonte: Elaborado pelas 

Autoras. 
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Os entrevistados justificaram as suas respostas, com relação à aceitação do bambu nas 

construções, sem entender muito bem como funciona o sistema construtivo, mas 

ressaltando as suas dúvidas e preocupações. Estas estão relacionadas no Quadro 3, de 

acordo com as respostas para as perguntas sobre morar ou não numa casa construída com 

bambu. Mesmo não tendo havido uma rejeição imediata, no caso de vários entrevistados, a 

maioria necessitaria de mais informações sobre o sistema construtivo, principalmente com 

relação às questões de conforto e segurança estrutural. 

Os entrevistados que disseram sim, para morar em uma casa construída com bambu, 

consideraram, em princípio, que já deveria haver uma tecnologia construtiva apropriada 

para o uso do bambu em edificações. Além dessa questão técnica, alguns compararam o 

bambu com a madeira, como por exemplo, o uso da parede simples ou dupla para a 

madeira. Nesse comparativo, no caso do bambu, ele poderia ser utilizado de modo “meia 

cana”, como se fosse uma parede simples, ou inteiro, em colmos, substituindo uma parede 

dupla. Outros tiveram a sensação de que o bambu poderia favorecer o conforto térmico dos 

ambientes internos, no sentido de torná-los mais aquecidos.  

Aceitação do bambu para a própria moradia 
Porque sim Porque não 

"Sendo bem feita fica igual à madeira"; 
"Se aplicar o bambu na parede sem rachar ao meio, fica como 
uma parede dupla"; 
 "Se é utilizado como material de construção, é porque já é 
adequado à construção"; 
 "Além de ser decorativo, imagino que ele também guarde 
calor"; 
 "Construção com bambu também deve deixar a casa mais 
aquecida"; 
"É...principalmente se fosse mais na...assim aqui no litoral, 
sabe"; 
 "numa casa de praia, na praia eu acho que moraria, tranquilo". 

"Pelo fato de eu não saber como é que se comportaria uma 
construção com bambu, ou de eu não ter conhecimento sobre o 
assunto, né"; 
 "Como eu não tenho conhecimento sobre o bambu eu não 
moraria numa casa"; 
 " Eu acho muito frágil... o bambu pra ser uma...residência que 
tenha uma resistência forte"; 
 "eu acho que a princípio a minha resposta seria não, por não 
conhecer"; 
 "quais são as vantagens, desvantagens"; 
 "talvez sim... se for vantajoso, se for seguro, principalmente, 
eh...durável"; 
 "hoje se eu fosse construir uma casa ou morar, era madeira ou 
alvenaria". 

Porque sim, com ressalvas 
"Primeiro seria a parte de aquecimento, calefação"; 
 "Não sei se ela é tão resistente"; 
 "Como que ela absorve o calor ou não"; 
 "Barulho eu acredito que não haveria problema"; 
 "Minha preocupação é resistência"; 
 "Tolerância às mudanças climáticas"; 
 "Acho que não deve ser difícil de construir"; 
 "Dá uma leveza bacana"; 
 "Deve fazer uma obra muito leve"; 
"Eu acho que depende do lugar que vai ser construído"; 
 "Não sei se num lugar muito frio combinaria"; 
 "Numa região com um clima mais ameno, pra quente, acho que 
funcionaria bem"; 
" A primeira que vem na cabeça é: será que ela é 
suficientemente forte?"; 

"Te dá uma estrutura boa, ou não"; 
"Se for um material bem aceito"; 
"Se a gente vê custo benefício"; 
"Se ele fornece ou termina uma boa construção"; 
"Tenho dúvida com relação à segurança"; 
"O que me dá segurança é o concreto armado"; 
"Fazer uma estrutura de bambu, eu me sinto, um pouco, por 
desconhecimento, insegura"; 
"a gente não tem a experiência aqui, né, de como seria"; 
 "Se seria bem... quente, ou viável para nós aqui"; 
"Mas eu acredito que sendo bem feita não haveria problema"; 
 "desde que tenha uma RT e que seja segura e confortável, não 
vejo problema". 

Quadro 3: Aceitação do bambu como elemento construtivo para a própria moradia – justificativas 

para sim, não e sim com ressalvas. Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Os entrevistados que tiveram dúvidas sobre morar ou não em uma residência construída 

com bambu, não descartaram essa ideia em definitivo. Apenas necessitam de mais 

informações para poderem decidir a respeito.  

647



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

Dentre as colocações manifestadas pelos participantes das entrevistas estão: 

preocupações com o conforto térmico; resistência estrutural do bambu; adequação do 

material bambu à região serrana (em função do frio); dúvidas sobre os acabamentos da 

edificação, se utilizado o bambu nos elementos construtivos. 

Em todos os fatores relacionados acima está o desconhecimento sobre as tecnologias 

apropriadas para o uso do bambu em edificações. O que gera uma insegurança na hora da 

tomada de decisão. Outro fator é a falta de obras realizadas, que sejam de conhecimento 

dos entrevistados, para poderem ter como referência para suas escolhas. Fator este, 

identificado nas respostas das perguntas 2 e 3, quando perguntados se conheciam alguém 

que morava em uma casa ou edifício construído com bambu e de que forma ele foi 

utilizado. 

As considerações feitas para sim com ressalvas e para não são similares, com foco na 

falta de conhecimento sobre o sistema construtivo e considerando as seguintes questões: 

resistência do material, durabilidade, falta de referências construtivas na região, segurança. 

Os comentários para justificar o fato de não morarem em uma casa de bambu estão 

relacionados no Quadro 3. 

A aceitação de uma moradia com bambu passa pela condição de localização, ou seja, é 

bem aceito em região litorânea com a justificativa de que combina melhor, pela sensação 

provocada de liberdade e, também, associada ao verão e ao calor. Para outro entrevistado é 

uma alternativa bem-vinda, para não se ter apenas a madeira e a alvenaria como opções. 

Passando para as edificações comerciais, 100% dos entrevistados consideraram boa a 

ideia de utilizar o bambu neste tipo de edificação. Para todos os entrevistados, o bambu em 

áreas comerciais é totalmente aceitável e até mesmo desejável. Os termos utilizados para 

qualificar o emprego do bambu nesta situação foram: leveza, boa sensação, muito bonito, 

aconchegante, relação com o litoral, sentimento de verão, calor e liberdade, relação de 

simpatia com o ambiente, identidade com a natureza, diferente, material sustentável, 

decorativo, bonito.  

Apesar de todos se mostrarem favoráveis à utilização do bambu em edificações 

comerciais, alguns depoimentos foram indiferentes, quase um descaso, com relação ao 

material. Demonstrando que, apesar de aceitar o bambu em outras edificações, que não 

sejam as suas, este material está longe de ser uma opção para suas próprias construções. 

 

5. Considerações Finais 

 

Construir com bambu ainda é um desafio, considerando a insegurança sentida pelos 

moradores locais com relação a este material. Porém, há uma curiosidade e também uma 

boa receptividade por parte dos mesmos para com o bambu. Em todos os depoimentos, 

independente dos adjetivos utilizados, o bambu sempre traz uma sensação de bem estar e 

de conexão com a natureza. A partir do momento que as dúvidas sobre este material forem 

sanadas e houver um pouco mais de obras edificadas, com um projeto bem planejado e 

adequado às necessidades de cada região, pode-se perceber pelas entrevistas que o bambu 

será mais utilizado tanto na construção quanto na decoração. Isso ficou mais evidente 

quando foram apresentadas, aos participantes das entrevistas, as fotos das construções e 

dos ambientes internos com o bambu na decoração e na estrutura. Todos ficaram surpresos 
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com as possibilidades construtivas e, também, a capacidade do bambu de ser trabalhado 

juntamente com outros materiais. 

Para o caso de construções com bambu na região serrana de Santa Catarina, além da 

disseminação do conhecimento sobre o bambu nas construções deve-se, também, procurar 

resolver as questões técnicas com relação ao conforto térmico nos ambientes internos em 

função das baixas temperaturas no local. 
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Resumo 

O artigo tem por objetivo propor um novo olhar para as unidades de triagem e sua inserção na 
cidade, a partir de um projeto arquitetônico agregando funções que possam proporcionar a 
integração e interação social entre os catadores e os moradores dos bairros onde estão 
inseridos, potencializando a qualidade do trabalho desenvolvido pelos cooperados e 
aumentando a quantidade de resíduos triados através da conscientização. Apresenta uma breve 
revisão bibliográfica sobre os resíduos sólidos urbanos, a gestão dos resíduos sólidos na cidade de 
São Leopoldo/RS e da unidade de triagem de resíduos sólidos urbanos (UTRSU) Cooperativa 
Univale. Os resultados apontam para melhorias na infraestrutura da UTRSU e nas condições de 
trabalho, na integração dos seus associados com os moradores do bairro, e, portanto, uma 
contribuição para a produção de cidades sustentáveis, saudáveis e inclusivas.  

Palavras-chave: Unidades de triagem de resíduos sólidos. Equipamentos coletivos. Espaços 
públicos abertos. Cidades inclusivas. 

 

Abstract 

The article aims to propose a new look at the sorting units (waste) and their insertion in the city, from 
an architectural project adding functions that can provide the integration and social interaction 
between the collectors and the residents of the neighborhoods where they are inserted , enhancing 
the quality of the work developed by the members and increasing the amount of waste sorted through 
awareness. It presents a brief bibliographic review on solid urban waste, solid waste management in 
the city of São Leopoldo/RS and the urban solid waste sorting unit (UTRSU) Cooperativa Univale. 
The results point to improvements in the infrastructure of the UTRSU and in working conditions, in 
the integration of its associates with the residents of the neighborhood, and, therefore, a contribution 
to the production of sustainable, healthy and inclusive cities. 
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1. Introdução 

 

A questão dos resíduos sólidos urbanos vem sendo discutida há algumas décadas nas 
esferas nacional e internacional, devido à expansão da consciência coletiva com relação ao 
meio ambiente. Assim, a complexidade das atuais demandas ambientais, sociais e 
econômicas direcionam a um novo posicionamento do governo, da sociedade civil e da 
iniciativa privada. No Brasil, a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 
(BRASIL, 2020), após vinte e um anos de discussões no Congresso Nacional, marcou o 
início de uma articulação institucional envolvendo os três entes federados – União, Estados 
e Municípios, além do setor produtivo e da sociedade em geral, na busca de soluções para 
os problemas na gestão dos resíduos sólidos que comprometem a qualidade de vida dos 
brasileiros. Neste sentido, a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos qualificou 
e deu novos rumos às discussões sobre o tema. 

Em função da lei federal e baseado no conceito de responsabilidade compartilhada, a 
sociedade como um todo – cidadãos, governos, setor privado e sociedade civil organizada – 
passou a ser responsável pela gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Agora, 
o cidadão é responsável não só pela disposição correta dos resíduos que gera, mas também 
deve repensar e rever o seu papel como consumidor. O setor privado, por sua vez, fica 
responsável pelo gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos sólidos, pela sua 
reincorporação na cadeia produtiva e pelas inovações nos produtos que tragam benefícios 
socioambientais. Já os governos federal, estaduais e municipais são responsáveis pela 
elaboração e implementação dos planos de gestão de resíduos sólidos, assim como dos 
demais instrumentos previstos na PNRS (BRASIL, 2020).  

A coleta seletiva é a coleta diferenciada de resíduos que foram previamente separados 
segundo a sua constituição ou composição, ou seja, resíduos com características similares 
são selecionados pelo gerador e disponibilizados para a coleta separadamente. As formas 
mais comuns de coleta seletiva, hoje existentes no Brasil, são a coleta porta-a-porta e a coleta 
por Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). A coleta porta-a-porta pode ser realizada pelo 
prestador do serviço público de limpeza e manejo dos resíduos sólidos ou por associações e 
cooperativas de catadores (BRASIL, 2020a).  

Os resíduos recicláveis secos são compostos por metais, papel, papelão, tetrapak, 
diferentes tipos de plásticos e vidro. Já os rejeitos, que são os resíduos não recicláveis, são 
compostos principalmente por resíduos de banheiros, de limpeza ou ainda uma fração de 
embalagens não aceitas no mercado de comercialização da reciclagem. Há, no entanto, uma 
outra parte importante dos resíduos que são os resíduos orgânicos, que consistem em restos 
de alimentos e resíduos de jardim. É importante que os resíduos orgânicos não sejam 
misturados com outros tipos de resíduos, para que não prejudiquem a reciclagem dos 
resíduos secos e para que os resíduos orgânicos possam ser reciclados e transformados em 
adubo de forma segura em processos simples como a compostagem (BRASIL, 2020a). 

A reciclagem é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais descartados, 
reintroduzindo-os no ciclo produtivo. É uma alternativa de tratamento de resíduos sólidos 
vantajosa, tanto do ponto de vista ambiental quanto do social: ela reduz o consumo de 
recursos naturais, poupa energia e água, diminui o volume de lixo e dá emprego a milhares 
de pessoas. É um processo que começa em casa. A correta separação desses materiais em 
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nossas casas e o encaminhamento para catadores ou empresas recicladoras permite que eles 
retornem para o processo produtivo e diminui o volume de lixo acumulado em aterros e 
lixões (BRASIL, 2020b).  

A compostagem é a "reciclagem dos resíduos orgânicos" que é uma técnica que permite 
a transformação de restos orgânicos em adubo. É um processo biológico que acelera a 
decomposição do material orgânico, tendo como produto final o composto orgânico. A 
compostagem é uma forma de recuperar os nutrientes dos resíduos orgânicos e levá-los de 
volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para agricultura ou jardinagem (BRASIL, 2020c). 

As unidades de triagem (UTs), também conhecidas como cooperativas ou associação de 
catadores e catadoras, são espaços que possibilitam o desenvolvimento econômico, social e 
o cuidado com o ambiente. Para além de serem um local onde são entregues os “restos da 
sociedade”(EIGENHEER, 2009), as UTs  são instrumentos de socialização, construção 
coletiva e por muitas vezes, acabam sendo invisibilizadas por estarem em regiões periféricas. 
Os galpões das UTs são construídos com o apoio da comunidade, dos trabalhadores e uma 
minoria, com incentivos oriundos do governo federal (SCHWENGBER, 2019).  

Portanto, este artigo tem por objetivo propor um novo olhar para as unidades de triagem 
e sua inserção na cidade, a partir de um projeto arquitetônico agregando funções que possam 
proporcionar a integração e interação social entre os catadores e os moradores dos bairros 
onde estão inseridos, potencializando a qualidade do trabalho desenvolvido pelos 
cooperados e aumentando a quantidade de resíduos triados através da conscientização. 

 

2. A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

A Lei Federal nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
completou 11 anos, e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário no 
enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do 
manejo inadequado dos resíduos sólidos. A Lei propõe a prevenção e a redução na geração 
de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto 
de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos 
sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a 
destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou 
reutilizado) (BRASIL, 2020d).  

De acordo com a PNRS, cada município deve implementar seu próprio Plano Municipal 
de Resíduos Sólidos (PMRS) e viabilizar a coleta seletiva em conjunto com cooperativas de 
catadores, definida como Coleta Seletiva Solidária pelo Movimento Nacional dos Catadores 
de Materiais Recicláveis - MNCR (IHU, 2017). Entre 2017 e 2018, a geração de RSU no 
Brasil aumentou quase 1% e chegou a 216.629 toneladas diárias. Como a população também 
cresceu no período (0,40%), a geração per capita teve elevação um pouco menor (0,39%). 
Isso significa afirmar que, em média, cada brasileiro gerou pouco mais de 1 quilo de resíduo 
por dia, conforme Figura 1 (ABRELPE,2019).  
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            Figure 1. Geração de RSU no brasil. Fonte: Abrelpe, 2019. 

Esse cenário exige soluções na área de resíduos, e que reflete a demanda da sociedade 
que cada vez mais pressiona por mudanças motivadas pelos elevados custos 
socioeconômicos e ambientais. Se manejados adequadamente, os resíduos sólidos adquirem 
valor comercial e podem ser utilizados em forma de novas matérias-primas ou novos 
insumos. Para tornar a gestão dos resíduos sólidos urbanos factível, torna-se imprescindível 
a implantação e o atendimento dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 
(PGRSU), que direcionam para ações positivas no âmbito social, ambiental e econômico, 
pois não só tende a diminuir o consumo dos recursos naturais, como proporciona a abertura 
de novos mercados, gera trabalho, emprego e renda, conduz à inclusão social e diminui os 
impactos ambientais provocados pela disposição inadequada dos resíduos (BRASIL, 2020). 

 

2.1 Os resíduos sólidos em São Leopoldo 

 

São Leopoldo compõe o Vale dos Sinos e a Região Metropolitana de Porto Alegre, possui 
213.238 habitantes (Censo 2010), fica a 28 quilômetros da capital, sendo que 99,60% do 
município é de área urbana. No município, a responsabilidade pelos serviços de limpeza 
pública é da Secretaria Municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos (SEMURB). São 
Leopoldo possui dois tipos de coleta: a coleta comum e a coleta seletiva, abrangendo 100% 
da população que reside na zona urbana e  zona rural. A geração diária no município é de 
170 toneladas/dia de Resíduos Sólidos Urbanos.  

A coleta seletiva começou em 2005 de forma compartilhada, com a participação dos 
catadores em associações e cooperativas organizadas, que realizavam a coleta em 
determinados bairros. A partir de 2009, a coleta foi estendida para 100% da área urbana e 
passou a ser mecanizada, ocorrendo porta a porta (SÃO LEOPOLDO, 2019). O roteiro dos 
caminhões de coleta é dividido por bairros para facilitar o atendimento ao público e o 
trabalho da associação responsável. Depois de recolhido, o material é levado para os galpões 
das cooperativas para posterior triagem e comercialização. É importante salientar que nem 
todo o material consegue ser triado para comercialização, devido ao mercado de compra e 
venda (IHU, 2017). 

Segundo Maciel e Pasqualeto (2016), os resultados dos resíduos encaminhados à 
reciclagem, no período de 2014 a 2016, de 7.000 toneladas, apontam um baixo impacto em 
relação ao montante de resíduos domiciliares que foram encaminhados ao aterro no mesmo 
período, que somaram 120 mil toneladas. Entretanto, essa política beneficiava cerca de 90 
famílias entre as sete cooperativas de catadores, que passaram a ter melhores condições de 
trabalho e de remuneração; benefícios que se estendem para aproximadamente outros 340 
beneficiários indiretos, familiares desses trabalhadores. Também é importante frisar a 
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participação das cooperativas na educação ambiental, direta ou indiretamente, através da 
coleta e destinação dos resíduos recicláveis. As representantes destacam o papel das 
cooperativas no relacionamento com a comunidade do entorno onde operam, na realização 
de palestras em escolas municipais e participação em eventos relacionados aos temas 
ambientais da cidade. 

Portanto, os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis desempenham papel 
fundamental na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com destaque para 
a gestão integrada dos resíduos sólidos. De modo geral, atuam nas atividades da coleta 
seletiva, triagem, classificação, processamento e comercialização dos resíduos reutilizáveis 
e recicláveis, contribuindo de forma significativa para a cadeia produtiva da reciclagem. Sua 
atuação, em muitos casos realizada sob condições precárias de trabalho, se dá 
individualmente, de forma autônoma e dispersa nas ruas e em lixões, como também, 
coletivamente, por meio da organização produtiva em cooperativas e associações. A atuação 
dos catadores, contribui para o aumento da vida útil dos aterros sanitários e para a diminuição 
da demanda por recursos naturais, na medida em que abastece as indústrias recicladoras para 
reinserção dos resíduos em suas ou em outras cadeias produtivas, em substituição ao uso de 
matérias-primas virgem. (BRASIL, 2020a).  

 

2.2 Breve histórico da UNIVALE 

 

A Univale é um Empreendimento de Economia Solidária (EES), que trabalha pela gestão 
de resíduos sólidos gerados pela sociedade, iniciou como associação com um grupo de 
catadores individuais e alguns apoiadores no município de São Leopoldo, em novembro de 
2009. Em 2014, através da consolidação da coleta seletiva compartilhada no município de 
São Leopoldo, as cooperativas passaram a ter seu trabalho reconhecido pelo poder público 
com contrato e pagamento pelo serviço prestado. A Univale percebeu a necessidade de se 
organizar e solicitou apoio à prefeitura para viabilizar o aluguel de um galpão e maquinário 
necessário. Em 21/06/2013, a associação passou a trabalhar como cooperativa, realizando a 
coleta, triagem e comercialização de materiais recicláveis no bairro da Feitoria, porém, ainda 
de forma improvisada e sem muitos recursos. Em 2016, a Univale abriu sua filial no Bairro 
Santo Afonso, em Novo Hamburgo e participa da coleta seletiva municipal.  

A Univale também realiza, nos bairros atendidos, ações de comunicação para sensibilizar 
a população para a separação adequada dos resíduos, contribuindo assim para a melhoria da 
coleta seletiva dos municípios e fortalecimento dos seus serviços como cooperativa de 
reciclagem. A cooperativa possui como missão gerar renda para seus cooperados através do 
serviço ambiental de coleta e triagem de resíduos recicláveis, promovendo a inclusão desses 
trabalhadores, possibilitando a sua autoestima, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como na contribuição da redução dos impactos ambientais por meio promoção da coleta 
seletiva solidária nestes municípios. Além da separação e destinação adequada dos rejeitos 
gerados na atividade de triagem, a cooperativa separa óleo de cozinha (MACIEL, 2016).  

Com base no exposto, constata-se a importância das unidades de triagem de resíduos 
sólidos para o meio ambiente e a sociedade como um todo. Entretanto, chama a atenção o 
preconceito que envolve esses equipamentos e os catadores, em função da atividade 
desenvolvida. Nesse sentido, este estudo exploratório propôs, através de um projeto 
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acadêmico desenvolvido em parceria com a Cooperativa Univale, um novo olhar para as 
unidades de triagem e sua integração nas cidades por meio de um projeto arquitetônico com 
a inclusão de outros equipamentos de uso coletivo da comunidade, que promova o acesso a 
atividades educacionais relacionadas ao consumo consciente e a destinação correta dos 
resíduos através de centros ambientais, espaços multiuso, praças e áreas verdes que 
estimulam a cultura, o lazer, a convivência social e a economia local. 

 

2.3  O Projeto Da Unidade De Triagem de Resíduos Sólidos 

O referido projeto da unidade de triagem de resíduos sólidos da Cooperativa Univale, 
localizado em São Leopoldo/ RS, foi desenvolvido no Trabalho de Conclusão do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. O terreno 
cedido pela prefeitura para a Cooperativa está localizado no bairro Feitoria, zona Leste de 
São Leopoldo, e conta com 6.480m². Área caracterizada por uso predominantemente 
residencial, com um ou dois pavimentos, possui pequenos comércios, poucos equipamentos 
públicos e áreas verdes e grande parte da população é de baixa renda. O terreno tem boa 
acessibilidade por estar próximo à principal via de acesso ao bairro, a Avenida Feitoria. 
Além disso, o plano diretor prevê a implantação de ciclofaixa, facilitando e tornando mais 
seguro o acesso dos catadores, que se deslocam de bicicleta.  

A Arquitetura Sustentável é aquela que observa e contempla os três pilares da 
sustentabilidade: o econômico, o ambiental e o social. Elabora projetos que visam melhorar 
a qualidade de vida de seus usuários, integram características do seu entorno e valorizam a 
comunidade, prezam pelo consumo e impacto mínimo, proporcionam maior conforto 
ambiental e, tem como propósito, construir um espaço que seja de interesse para as futuras 
gerações (CORBELLA;YANNAS, 2003). 

Tendo como pressuposto a melhoria nas condições de trabalho dos catadores e a melhoria 
da qualidade dos serviços prestados pelas cooperativas, o projeto observou o fluxograma da 
atividade de triagem dos resíduos, considerando o processo de cooperativas manuais, sem 
uso de máquinas para recebimento do resíduo nas mesas de trabalho ou abertura das sacolas, 
respeitando um fluxo que começa pelo recebimento do material, passa pela triagem e é 
finalizado com a prensagem e estocagem do material triado.  

Junto a unidade de triagem, são propostos novos usos que agregam funções, a exemplo 
de um atelier ambiental (Figura 2) com espaços para o desenvolvimento de atividades 
voltadas à educação quanto ao consumo consciente e o descarte correto dos resíduos e a 
importância destas ações para a sociedade e o meio ambiente. Estas atividades poderão 
atender projetos escolares, desenvolvimento e capacitação de profissionais da área, empresas 
que buscam melhorar seu plano de gestão de resíduos, entre outros. Além disso, a 
comunidade poderá participar de workshops promovidos pela cooperativa, aprendendo a 
utilizar ferramentas para a produção e venda de objetos e mobiliários feitos a partir do 
resíduo reutilizável, recebido através da coleta domiciliar, podendo ser mais uma forma de 
geração de renda para as pessoas da comunidade. Esta interação entre comunidade/empresas 
com a cooperativa dará maior visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos cooperados, 
possibilitando que estes sejam mais valorizados e respeitados pela sua profissão.  
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Figura 2 - Diagrama de funcionamento da Unidade e dos usos complementares. Fonte: DAUDT, 2019. 

 

Já no espaço aberto (Figura 3), é proposta uma ampla área arborizada que abrigará uma 
praça infantil, espaços de permanência e atividades de lazer. Outro espaço proposto é o 
multiuso, que poderá receber feiras para a venda de produtos alimentares cultivados pelas 
famílias, artesanato, brechós, food trucks, entre outras, que estimulem a economia local, 
exposição e venda dos trabalhos realizados nos workshops, eventos e apresentações. Esta 
proposta atende a carência do bairro em relação a espaços abertos para lazer e convivência 
social. Nesse sentido, Lynch (1980) argumenta que a adequada concepção e correta 
implantação de espaços públicos abertos influencia na qualidade das relações de vizinhança 
e da interação social, pois é nesses espaços que os processos cotidianos se desenvolvem. 
Ainda, autores (GEHL, 2015; GEHL, 2017; JACOBS, 2000) argumentam que a integração 
e interação social desenvolvida no espaço público pelos diferentes agentes fortalece as 
relações sociais e o sentimento de pertencimento ao local, o que pode ter implicações 
positivas para a apropriação e manutenção dos espaços públicos abertos, afetando 
positivamente a percepção de segurança e, consequentemente, a vitalidade urbana. 

 

  

  

Figura 3 - Imagens do projeto: playground, acesso principal e espaço multiuso. Fonte: DAUDT, 2019. 
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Destaca-se ainda que podem ser propostas hortas comunitárias, entre outras atividades. 
As hortas urbanas têm sido apontadas na literatura (COMELLI, 2015) como importantes 
espaços multiuso, não só para produzir alimentos, mas também para disponibilizar espaços 
de lazer, essenciais para cidades que busquem a sustentabilidade e responsividade às 
necessidades dos habitantes locais. Soares (2001), argumenta sobre os benefícios dos 
espaços de cultivo para a cidade, por exemplo, diminuição das ilhas de calor, melhora da 
qualidade do ar, reaproveitamento de resíduos orgânicos e águas da chuva, promoção de uma 
maior biodiversidade, disponibilidade de alimentos seguros e locais, além de oportunidade 
de geração de renda, organização comunitária e convivência entre moradores. 

É importante ressaltar que os equipamentos e as atividades complementares são 
importantes e devem ser propostos de acordo com as necessidades específicas de cada bairro 
onde estão inseridos e, assim, propõe-se que sejam feitas consultas aos catadores e aos 
moradores do entorno, através de entrevistas e questionários, para identificar as suas 
necessidades específicas. Destaca-se que também deve ser feito levantamento de dados e 
levantamentos físicos e sociais no bairro para verificar a infraestrutura e carências existentes.  

 

2.4  Considerações finais 

O artigo teve por objetivo propor um novo olhar para as unidades de triagem e sua 
inserção na cidade, a partir de um projeto arquitetônico agregando funções que possam 
proporcionar a integração e interação social entre os catadores e os moradores dos bairros 
onde estão inseridos, potencializando a qualidade do trabalho desenvolvido pelos 
cooperados e aumentando a quantidade de resíduos triados através da conscientização. 

Inicialmente, apresentou-se uma breve revisão bibliográfica em relação aos resíduos 
sólidos urbanos, gestão dos resíduos sólidos na cidade de São Leopoldo e do 
empreendimento de economia solidária. Posteriormente, utilizou o projeto acadêmico 
desenvolvido para a Cooperativa Univale para análise e discussão das questões trazidas pela 
literatura. Essa discussão evidenciou a importância das unidades de triagem de resíduos 
sólidos para a sociedade como um todo, bem como o preconceito que envolve esses 
equipamentos e os catadores em relação ao entorno onde estão inseridos.  

Ressalta-se que os catadores de materiais recicláveis são os principais atores na 
recuperação de resíduos para a indústria de reciclagem e entre suas demandas está o 
reconhecimento dos serviços que prestam, o acesso aos resíduos e o direito de concorrer a 
contratos de gestão. O Banco Mundial tem desenvolvido programas para reconhecer e apoiar 
os catadores como integrantes do setor de resíduos sólidos (BRASIL, 2019). Conforme a 
Organização das Nações Unidas (ONU, 2019), no dia 29 de julho deste ano, o mundo lembra 
o Dia de Sobrecarga da Terra, data em que o consumo de recursos do planeta pelos seres 
humanos ultrapassou a capacidade que a natureza tem de repor esses recursos ao longo do 
ano. Por isso, a questão dos resíduos deve seguir avançando. A complexidade das atuais 
demandas ambientais, sociais e econômicas induz a um novo posicionamento do governo, 
da sociedade civil e da iniciativa privada, na busca de soluções para os problemas na gestão 
dos resíduos sólidos que comprometem a qualidade de vida.  

Nesse sentido, destaca-se a importância de tratar esses equipamentos inseridos na cidade, 
além de trazer novos usos/ funções que auxiliem na conscientização da comunidade em 

658



 
 

 

  
 

  

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 
 

relação ao consumo consciente e a importância do descarte correto dos resíduos, além de 
atividades de lazer, convívio social e geração de renda. Essa integração proposta pode 
contribuir para o sentimento de pertencimento ao local, o que tem impactos positivos na 
apropriação dos espaços públicos, na percepção de segurança do local e, portanto, na 
vitalidade urbana.  

Por fim, este artigo pretende fornecer subsídios à gestão pública e privada para projetos 
de unidades de triagem de resíduos sólidos urbanos, sugerindo a melhoria nas condições de 
trabalho dos catadores e a possibilidade estratégica de inclusão de outros equipamentos 
urbanos. Ainda, destaca-se que a ampliação do programa da unidade de triagem de resíduos 
sólidos para atendimento das necessidades dos moradores dos bairros onde estão inseridas 
foi pensada como um projeto piloto, podendo ser replicado em outras unidades de triagem. 
Estas atividades incentivam a integração social, organização comunitária, a convivência 
entre moradores do bairro e, principalmente, torna visível a importância do trabalho 
desenvolvido pelos cooperados, o que pode contribuir para a produção de cidades 
sustentáveis, saudáveis e inclusivas.  
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Resumo 

 
O  modelo  de  desenvolvimento  urbano  tem  gerado  uma  situação  de  degradação  ambiental  nas 
cidades contemporâneas e reproduzem o estágio de artificialização das relações entre o homem e a 
natureza.    Dessa  forma,  a  degradação  do  meio  natural  revela  a  forma  de  apropriação  e  de 
dominação da natureza desenvolvida pelas realizações humanas. A diminuição da cobertura vegetal 
está  associada  às  formas  de  uso  e  ocupação  do  espaço  no  desenvolvimento  urbano.  No  projeto 
urbano  das  cidades  contemporâneas,  um  dos  importantes  fatores  é  a  preocupação  com  o  meio 
ambiente.  Nesse  aspecto,  a  arborização  urbana  revitaliza  os  espaços  e  melhora  o  microclima. 
Diante disso, o objetivo deste artigo é analisar  o estado da arte de pesquisas que investigaram a 
ausência das vegetações na cidade de Goiânia. A metodologia adotada baseou-se em uma revisão 
sistemática de literatura adotando o estado da arte no período de 2015-2020. Os resultados mostram 
uma  seleção  de  892  artigos  sobre  a  temática,  sendo  que  destes,  apenas  oito  contemplam  o 
município de Goiânia e 70% das publicações foram feitas entre 2019 a 2020, apontando a urgência 
de pesquisas nessa área. 
Palavras-chave: Supressão arbórea; Arborização; Goiânia. 

 
 
 
Abstract 

 

The   urban   development   model   has   generated   a  situation   of   environmental   degradation  
in contemporary cities and reproduces the stage of artificialization of the relations between man and 
nature.  Thus,  the  degradation  of  the  natural  environment  reveals the form  of  appropriation 
and domination  of  nature  developed  by  human  achievements.  The  decrease  in  vegetation  cover  
is associated  with  the  forms  of  use  and  occupation  of  space  in  urban  development.  In  the  
urban design of contemporary cities, one of the important factors is the concern for the environment. 
In this respect, urban afforestation revitalizes spaces and improves the microclimate. Therefore, the 
aim  of  this  article  is  to  analyze  the  state  of  the  art  of  research  that  investigated  the  absence  
of vegetation in the city of Goiânia. The adopted methodology was based on a systematic literature 
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review adopting the state of the art in the period 2015-2020. The results show a selection of 892 
articles on the theme, of which only eight cover the city of Goiânia and 70% of the publications were 
made between 2019 to 2020, pointing to the urgency of research in this area. 

 

 
Keywords: Tree suppression; Afforestation; Goiânia. 

 
 

1.   Introdução 
 

O intenso crescimento da população mundial  e a  grande  concentração de  pessoas nas 
áreas  urbanas  foram  características  do  século  XX.  No  Brasil,  o  capitalismo  industrial 
transformou o processo de urbanização, permitindo o desenvolvimento das cidades. Este 
ocorreu  desconsiderando  as  características  naturais  do  meio,  refletindo  na  qualidade  de 
vida urbana e tendo como resultado a degradação ambiental (MOREIRA JÚNIOR, 2010). 

 
A forma de desenvolvimento urbano não respeita o meio natural, acarretando em danos 

prejudiciais à população, como enchentes, alagamentos, deslizamento de terras e formação de   
ilhas   de   calor   (MOREIRA   JÚNIOR,   2010).   Tais   danos   são   consequências   da 
impermeabilização   do   solo,   ocupações   próximas   aos   cursos   d’água   e   supressão   
da vegetação e resultam em desequilíbrios ambientais cada vez mais frequentes. 

 

A   rápida   urbanização   transformou   as   cidades   em   áreas   adensadas   com   menor 
quantidade de vegetação e maior quantidade de superfícies diversas. Consequentemente, a 
perda  de  vegetação  aumenta  os  problemas  ambientais  urbanos  como,  por  exemplo,  o 
armazenamento   de   calor   na   camada   de   solo,   que   contribuiu   para   maior   nível   de 
temperatura do ar e da superfície em áreas urbanas (OKE, 1987). 

 

A dispersão urbana gera impactos significativos nos recursos naturais, principalmente a 
supressão da vegetação, com consequências na qualidade de vida e no equilíbrio ambiental 
urbano   (SILVA,   2010).   Dentre   os   efeitos   da   perda   de   vegetação   destaca-se   a 
impermeabilização do solo, o aumento do escoamento superficial de água, a elevação da 
temperatura  e  da  radiação  urbana  –  formando  as  ilhas  de  calor  –  e  o  acirramento  do 
problema de enchentes. 

O crescimento desordenado das cidades causa alterações no clima urbano, tendo como uma  
das  causas  principais,  a  falta  de  vegetação.  Esta  é  removida  para  parcelamento  de terra, 
construção ou ampliação de vias e/ou edifícios, aumentando a cobertura pavimentada da área 
urbana (ABREU, 2008). 

 
Atualmente, percebe-se que, o processo de expansão e urbanização de Goiânia continua 

sendo à custa da supressão de vegetação, até mesmo em áreas já adensadas. Em um estudo de  
caso  acerca  da  arborização  nas  vias  da  capital,  concluiu-se  que  a  vegetação  está 
perdendo tanto na quantidade quanto na qualidade, com podas drásticas e grande número de 
corte comparado ao plantio nas calçadas da cidade. Neste estudo estimou-se que, nos últimos  
dez  anos,  20.585  árvores  adultas  foram  extirpadas  e,  em  contrapartida,  12.660 mudas 
foram plantadas. (Roriz, 2019). No entanto, conforme dados da Agência Municipal de  Meio  
Ambiente,  apenas  20%  das  mudas  plantadas  permanecem  até  a  fase  adulta (GOIÂNIA 
2020). 

662



IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 

 

 

 

 
 
 
 

Sendo assim, este trabalho visa analisar o estado da arte de pesquisas que investigaram o 
efeito da ausência das vegetações na cidade de Goiânia. 

 
2.   Metodologia 

 
Para a realização deste trabalho, optou-se pela realização de uma análise bibliométrica das  

publicações  sobre  os  impactos  da  presença  ou  supressão  de  vegetação  na  cidade  de 
Goiânia. Para tal, segundo Pedro et al., (2013) dividiu-se a pesquisa em três etapas: 

 

a)   Planejamento: Elaborou-se o protocolo de busca este protocolo foi norteado 
por duas questões de pesquisas: 

1)      Qual o atual estado da arte? 
2)      Qual é a situação da vegetação urbana em Goiânia? 

A  partir  destas  perguntas,  as  palavras  chaves  foram  escolhidas,  sendo:  supressão 
arbórea, arborização urbana e Goiânia. A partir disto, as duas strings de busca utilizadas foram  
elaboradas:  “Supressão  arbórea”  AND  “Goiânia”  e  “Arborização  urbana”AND 
“Goiânia”. 

 
Uma  vez  que  as  strings  de  busca  foram  definidas,  escolheu-se  as  bases  de  dados 

utilizadas. Devido ao tempo da pesquisa e facilidade de idioma, optou-se em buscar artigos 
somente em português. Desta forma, duas bases de dados foram utilizadas: Scielo e Google 
Scholar no período de 2015 a 2020. 

 

Como  critérios  de  inclusão,  os  documentos  deveriam  ser  artigos  de  periódicos,  de 
congresso ou dissertações e teses, desenvolvidos em Goiânia. 

 

b)   Condução: Partindo das definições anteriores, realizou-se a busca, seleção e 
análise dos artigos aderentes. 

c)   Documentação: Uma vez que os artigos forem aderentes a busca, a síntese dos   
resultados   foi   realizada.   Nesta   etapa,   analisaram-se   informações 
bibliométricos (autores, ano, instituição de pesquisa, palavras-chave). Além 
destas informações, os artigos foram classificados em áreas e atuação e os 
principais  resultados  obtidos,  permitindo  uma  análise  crítica  dos  artigos 
encontrados. 

663



IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 

 

 

 

 
 

3.   Resultados 
 

A busca nas bases de dados nacionais ocorreu em setembro de 2020, com uma seleção 
prévia de 892 artigos, que resultou em 8 artigos aderentes, conforme apresentado na Tabela 
1. 

 
 

Artigos selecionados nas bases de dados escolhidas                       892 
 

Artigos selecionados por títulos                                                      890 
 

Artigos selecionados por resumos                                                   31 
 

Textos de periódicos                                                                       6 
 

Textos de Teses / Dissertações                                                        2 
 

Artigos completos selecionados                                                      8 
 
 

Tabela 1: Critérios de seleção dos artigos. Fonte: elaborado pelas autoras. 
 

 
A  Figura  1  apresenta  a  distribuição  dos  arquivos  encontrados  por  bases  de  dados. 

Observa-se  que  a  Google  scholar  foi  a  que  mais  apresentou  artigos  selecionados  (892 
artigos compostos pela string 1 e string 2). 

 

 
 
Figura 1: Distribuição das publicações pela base de dados. Fonte: elaborado pelas autoras. 

 
Ao se  analisar  a distribuição do tipo de publicação, verificou-se  que  80% dos artigos 

selecionados são de periódicos e 20% são de dissertações e teses. 
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Quanto aos períodos das publicações, é importante ressaltar que a pesquisa analisou os 
últimos 5 anos (2015-2020). A distribuição das publicações selecionadas ao longo destes anos 
pode ser vista na Figura 2.  É possível observar que ocorreu um aumento nos números de 
publicações nos últimos 2 anos, tem–se pesquisado mais sobre o município de Goiânia. Quase 
70% das publicações deste período ocorreram nos anos de 2019 a 2020, fato este que pode ser 
justificado pelo ápice de notícias e discussões a respeito da temática, a partir de então o tema 
ganha destaque e não para de ser estudado até o momento atual. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Figura 2: Distribuição das publicações por ano. Fonte: elaborado pelas autoras. 

 
Ao  se  analisar  os  autores  envolvidos  nas  publicações  selecionadas,  um  total  de  25 

autores  diferentes  foram  encontrados.  Deste  total,  apenas  3  possuíam  mais  de  uma 
publicação,  sendo  3   destes  com  2  publicações  cada  e  22  autores  com  1  publicação.  
A Figura 3 apresenta os respectivos autores e o total de publicações. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3: Distribuição de número de artigo por autores. Fonte: elaborado pelas autoras
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Analisou-se também as instituições de pesquisa que mais tem se preocupado com este 

assunto.  Conforme  pode  ser  verificado  na  Figura  4,  as  instituições  com  os  maiores 
números  de  publicações  é  a  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG)  com  14  publicações, 
seguida pela Pontíficia Universidade Católica (PUC) com 7 publicações, ambas localizadas 
em Goiânia. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 4: Distribuição dos artigos pelas Instituições de pesquisa. Fonte: elaborado 
pelas autoras. 

 
 
 
 

O último aspecto da parte bibliométrica foi à escolha das palavras-chave verificadas nos 
trabalhos selecionados. No total, verificou-se 26 palavras-chave diferentes. Deste total, 4 
apareceram mais de uma vez (urbanização, mapeamento, parque, qualidade de vida). 

 

Iniciou-se  assim,  uma  análise  qualitativa  dos  artigos  aderentes.  A  primeira  análise 
realizada refere-se à localização geográfica bem como o período que ocorreu as pesquisas 
selecionadas. Os artigos que levantaram dados sobre Goiânia são apresentados na Tabela 2, 
com a respectiva área de estudo e ano do levantamento.
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AUTORES                          ÁREA DE ESTUDO                                               ANO DE ESTUDO 

Nogueira et al.,(2015)         Setor Jaó                                                                   1965 a 2010 
 

Weirich et al.,(2015)           av. Goiás e av. Planície                                             2014 
 
Rodrigues et al., (2017)       Parque Flamboyant, Areião, Bosque dos Buritis e 

Lago das Rosas 

 
2015

Ramos et al.,(2019)             Região Norte, Noroeste e Rio Meia Ponte               2016 
 

Silva (2019)                         Toda Goiânia                                                            1930 a 2016 
 

Silva et al.,(2019)                Parque Macambira Anicuns                                      2013 
 
 

Souza (2019)                       Setor Central e Marista                                              1960, 1980, 1990, 2000, 
2010 e estimativas 2017 

Souza et al.,(2020)              Toda Goiânia                                                            2019 
 

Tabela 2 : Artigos selecionados. Fonte: elaborado pelas autoras. 
 
 

É possível observar que dois dos oitos trabalhos avaliaram toda Goiânia. Regiões como o   
Setor   Central   e   Marista,   as   regiões   dos   parques   urbanos   da   cidade   e   áreas 
tradicionalmente arborizadas como o Setor Jaó também foram avaliados. 

 

Outra questão possível de se destacar é que apenas três trabalhos realizaram uma análise 
comparativa   temporal.   A   grande   maioria,   entretanto   realizou   uma   análise   de   um 
determinado ano na segunda década do Século XXI. 

 

Por  sua  vez,  também  se  analisou  quais  as  problemáticas  envolvidas  em  cada  um  
dos artigos  aderentes.  Embora  tenha  se  utilizado  a  arborização  e/ou  supressão  arbórea  
como palavra  chave  norteadora  da  pesquisa,  foi  possível  se  obter  uma  série  de  artigos  
que apresentam problemáticas ambientais oriundas ou influenciadas pela presença (ou 
retirada) da vegetação local. A Tabela 3 apresenta os aspectos ambientais atingidos e 
analisados em cada um dos artigos pertencentes a amostra selecionada. 

 
 
 
 

Artigo                                      Problemas ambientais
 

Nogueira                et 
al.,(2015) 

 
Alagamento e erosão

Weirich et al.,(2015)                 Formação de microclimas
 

Rodrigues     et     al., (2017) Formação de microclimas , poluição de mananciais e supressão da vegetação

 
Ramos et al.,(2019)                 Formação de ilha de calor urbana 
 

 
Silva (2019)                             Consumo de recursos naturais 
 

 
Silva et al.,(2019)                     Valores  sociais,  ambientais  e  econômicos  da  implantação  de parques
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Souza (2019)                           Adensamento, verticalização e tráfego urbano 
 

 
Souza et al.,(2020)                  Supressão de vegetação 

 
Tabela 3 : Principais problemas ambientais urbanos constatados pelos autores em Goiânia 

 
Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

 
Ao  analisar  os  trabalhos  do  ponto  de  vista  das  problemáticas  ambientais  urbanas 

abordadas  por  eles,  observa-se  que  três  dos  oito  trabalham  apresentaram  preocupações 
climáticas (WEIRICH et al.,2015; RODRIGUES et al., 2017; RAMOS et al., 2019) com a 
retirada da vegetação. Dentre estes, Rodrigues et al. (2017) também levantou a questão da 
poluição de mananciais. Os autores verificaram que, nas regiões dos Parques Flamboyant, 
Areião,  Bosques  dos  Buritis  e  Largo  das  Rosas  há  uma  tendência  de  queda  umidade 
relativa  do  ar  (1986-45%  para  2013-29%),  aumento  da  temperatura  (1986-29,6°C  para 
2013-36,1°C),  mesmo  com  a  presença  de  uma  área  bastante  arborizada.  Isto  pode  ser 
justificado pela verticalização intensa nestas regiões. 

 

Por sua vez, o trabalho de Nogueira et al., (2015) investiga o impacto que a modificação 
do meio traz para o Setor Jaó, no que se refere a freqüência e intensidade de alagamentos e 
erosões. Segundo os autores, uma das causas é justamente a supressão de vegetação. 

 

Já  o  trabalho  de  Silva  (2019)  expõe  que,  Goiânia  se  desenvolveu  com  planejamento 
focado no parcelamento do solo para fins comerciais, o que gerou problemas ambientais 
urbanos causados pela supressão da vegetação e impermeabilização do solo, ocasionando 
poluição do lençol freático e de infraestrutura urbana. 

 

Por fim, Souza et al., (2020), apresentam mapeamento em Goiânia, feito por meio de 
fotografias   aéreas,   que   representam   as   áreas   verdes   conservadas   e   as   áreas   verdes 
declaradas.  A  respeito  das  áreas  verdes  conservadas  foi  possível  quantificar  um  total  
de 
83,27  km2  de  áreas  com  cobertura  vegetal,  obtendo-se,  uma  diferença  de  58,57  km2  
do mapeamento em áreas verdes declaradas, ou seja, 8,04% do município está desprovido de 
vegetação. 

 

Também se levantou as irregularidades encontradas pelos autores. A Tabela 4 apresenta os 
registros dos artigos. 

 
 
 
 

Weirich et al.,(2015)        Plantio de árvores impróprias para melhoria do microclima 
 

Nogueira et al.,(2015)      Descumprimento da legislação quanto à proteção das nascentes 
 

Souza (2019)                     Lei de uso do solo desatualizada 
 

Ramos et al.,(2019)          Espaços verdes com  manutenção inexistentes e pouco recreativos 
 

Souza et al.,(2020)            
Os  parques  com   melhores  infraestruturas  estão  situados  em  bairros  nobres  
da cidade 

Tabela 4: Irregularidades constatadas em Goiânia . Fonte: elaborado pelas autoras. 
 
 

Verifica-se  que  grande  parte  das  irregularidades  encontradas  é  causada  por  uma 
ausência  de  políticas  públicas  que  tenham  como  preocupação  a  formação  de  um  
meio
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urbano sustentável, que pense nos efeitos “em cascata” que a ausência ou carência de uma 
vegetação minimamente adequada causam em diversas outras esferas. 

 

Nota-se  também  que  existe  uma  carência  de  política  publica  para  manutenção  de 
espaços verdes, de uso comum e recreativo. Conforme verificado por Souza et al., (2020), as  
melhores  infra-estruturas  verdes  estão  localizadas  em  regiões  com  melhor  renda, 
privilegiando uma população historicamente favorecida. 

 

 
 

4.   Considerações finais 
 

Com base na fundamentação teórica e na pesquisa dos artigos selecionados, percebe-se que 
as cidades resultam da transformação do espaço natural e a diminuição da cobertura vegetal 
está associada às formas de uso e ocupação do espaço urbano. 

 

No  entanto,  o  desenvolvimento  das  urbes  também  gerou  impactos  positivos  para  a 
sociedade,  como saneamento, água  tratada, distribuição de  energia,  deslocamento intra  e 
interurbanos.  Assim,  o  raciocínio  sobre  a  resolução  dos  problemas  urbanos  deve  ser  
de forma integrada entre o meio ambiente, o social e o econômico. 

 

A análise dos resultados em estudos anteriores foi importante para quantificar em que 
estado  se  encontra  a  supressão  arbórea  em  Goiânia,  ainda  pouco  estudada,  porém  vem 
tomando destaque lentamente nos últimos anos. 

 

Assim,  a  análise  descrita  neste  artigo  pode  servir  de  base  para  pesquisas  futuras,  
que englobem temáticas sobre a supressão arbórea em Goiânia, promovendo o 
reconhecimento da importância das áreas verdes urbanas. 
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Resumo  
O adensamento populacional  e aumento de áreas urbanizadas contribui para o crescimento das 
cidades. Tal situação, por sua vez, leva  à ocorrência de problemas de natureza distinta, dentre 
eles o fenômeno de ilhas de calor urbanas. Tal fenômeno se caracteriza pelo aumento da 
temperatura de uma determinada área da cidade ou aglomerado urbano em relação à 
temperatura de áreas periféricas. Podemos dizer que é de suma importância diminuir a 
intensidade o fenômeno ilhas de calor urbanas, uma vez que este representa uma ameaça às 
condições de saúde humana, quando esta variação se dá em locais não desejáveis.  Sendo 
assim, este trabalho tem como objetivo refletir sobre os fatores do processo de urbanização que 
leva ao fenômeno das “ilhas de calor urbanas”. Para tal, realizou-se uma revisão bibliográfica 
permitindo entender conceitualmente o processo e as ocorrências do fenômeno nos países.  
 
Palavras-Chave: Ilhas de calor; Cidades; Urbanização; Problemas ambientais.  
 
Abstract  
Population growth and an increase in urbanized areas contributes to an increase in urbanization. These 
growths have led to problems of a different nature, including the phenomenon of urban heat islands. 
This phenomenon is characterized by the increase in temperature in a given region of a city or urban 
agglomeration. We can say that it is extremely important to reduce the intensity of the phenomenon of 
urban heat islands, as this represents a significant threat to human life and health. Therefore, this work 
aims to reflect on the consequences of the disorderly urbanization process that generates the 
phenomenon of "urban heat islands". To this end, a bibliographic review was carried out, making it 
possible to conceptually understand the process and occurrences of the phenomenon in the countries. 
 
Key-Words: Heat islands; Cities; Urbanization; Environmental problems. 
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1. Introdução  

A cidade é uma realização muito antiga, que marca sua presença na história através dos 
elementos que assinalam o advento do que se considera civilização. Nela, processos 
econômicos e sociais delineiam-se, transformando as condições de existência cujas 
características perspassa pelas concentrações populacionais, migrações rurais, 
superpovoamento e transformação do espaço (PESAVENTO,1995). 

Em 2018, mais da metade da população mundial vivia em cidades e, segundo a Organizaçaõ 
das Nações Unidas (2018), espera-se que esse percentual chegue a 68% até 2050. 

Da formação das cidades ao crescimento dos aglomerados urbanos modernos e 
contemporâneos, viu-se inúmeros e distintos processos de desigualdades sócioespaciais com 
reflexo sobre a natureza. Em países lationamericanos, por exemplo, o crescimento urbano 
ocorreu de forma desordenada e num curto espaço de tempo ao se considerar as histórias da 
Europa e parte da Ásia. As desigualdades sócioespaciais revelaram, também, sua faceta 
negativa sobre a natureza, uma vez que, muitos dos aglomerados urbanos em que vivem 
populações vulneráveis há ausência de infraestrutura básica adequada, como acesso a água e 
esgotamento sanitário. Por consequência, a cidade como um todo e seus núcleos urbanos em 
particular passaram a conviver com problemas estruturais que prejudicam a qualidade de vida 
ambiental da sua população. 

Aspectos tais como custo da terra urbana e da moradia, bem como, a facilidade de acesso ao 
transporte e ao local de trabalho também resultaram em modelos urbanos cujo adensamento 
urbano se tornou uma regra. O adensamento populacional, tido como uma vantagem para as 
cidades compactas, também pode ser questionado do ponto de vista ambiental. 

O aumento da temperatura nas cidades tem sido considerado como parte dos efeitos 
adversos à saúde promovendo agravos tais como problemas respiratórios, estresse térmico e 
mortalidade induzida por calor. Sua ocorrência pode ser potencialializada pela geometria das 
construções, materiais de superfície e sua quantificação em áreas adensadas.  

Assim, compreender como o aumento do gradiente construtivo adensado (edifícios, ruas, 
obras de infraestrutura etc.) afeta o ambiente, torna-se necessário nos estudos sobre clima 
urbano e para melhor tomada de decisão dos planejadores urbano. De acordo com Dorigon e 
Amorim (2019), aspectos relacionados à rugosidade, vegetação e densidade, aliados a outros de 
cunho econômico e social, podem ser determinantes para a análise do clima urbano, uma vez 
que permitem e intensificam a troca de energia entre a superfície e atmosfera.  

Dentre as alterações de temperatura numa dada localidade da escala urbana, uma das que 
tem recebido maior atenção nos últimos anos do século XX tem sido a formação de ilhas de 
calor urbanas. Este fenômeno, segundo Iping et al., (2019), pode ser definido como a diferença 
observada entre a temperatura ambiente entre ambientes urbanos e periféricos. Ele surge e se 
intensifica em consequência das estruturas urbanas e materiais de infraestrutura sua formação 
pode provocar anomalias locais com impacto sobre a saúde e o ambiente. Assim, os estudos 
sobre ilhas de calor urbanas, ajudam a perceber tanto o desenvolvimento de um meio urbano 
em longo prazo, quanto incidir sobre decisões de configuração espacial que visam melhorar a 
qualidade de vida de uma dada região. (Chen et al.,2002; Yuan e Bauer 2007) 

Diversas pesquisas, tais como as de Deng et al., (2009); Hu; Brunsell, (2013); Budhiraja; 
Pathak; Agrawal, (2017); Dorigon; Amorim, (2019); Wang et al., (2019) apresentam os efeitos 
causados pelas ilhas de calor urbanas ao redor do mundo e seus impactos sobre a saúde e a 
cidade.  
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Conhecer a magnitude e o significado da ilha de calor urbana numa dada localidade é 
importante para definir diretrizes para um planejamento urbano eficiente e sustentável, 
trabalhando assim para o bem-estar da população que na cidade reside.  

Entretanto, segundo Nascimento (2009) e Sousa e Ferreira (2012), dentre os problemas 
causados pela rápida urbanização, a formação de ilhas de calor urbanas tem sido um deles, 
embora pouco estudado. Dorigon e Amorim (2019) afirmam que há poucos estudos no Brasil. 
Considerando esse context, o texto ora apresentado, se propõe a refletir sobre a influência das 
ilhas de calor urbanas nas cidades e os fatores que geram sua ocorrência.  

O fenômeno ilhas de calor urbanas e sua forma de mapeamento 
As ilhas de calor urbanas são fenômenos que tem sido estudado há muitos anos. Embora 

os trabalhos iniciais sobre o tema datam da década de 1950 (LOMBARDO 1985), a 
preocupação com esse fenômeno tem se dado de forma mais intensa no meio acadêmico no 
período recente. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o número de estudos de 
2006 a 2010 foi 40% superior ao número total de publicações de 1972 a 2005 (ONU, 2018). 
A taxa de crescimento continuou a aumentar, e isso pode ser atribuído ao crescente interesse 
nessa área associado não apenas ao processo de urbanização mas, sobretudo à possibilidade 
de adoção de geotecnologias para essa investigação assim como a sua correlação com as 
mudanças climáticas globais.  

Inicialmente os estudos sobre ilhas de calor necessitavam da utilização de equipamentos 
de medição em campo nem sempre acessíveis. Estações climáticas em diferentes localidades 
ou medições por transectos horizontais utilizando-se termohigrômetros exigiam a presença 
de pesquisadores in loco e maior logística de medição. 

Consequentemente, o aumento na quantidade e qualidade de dados possibilitados pelo uso 
do sensoriamento remoto proporcionou um aumento nos estudos sobre ilhas de calor urbanas 
e maior detalhamento das condições de ocorrência do fenômeno. O lançamento de novos e 
variados satélites também tem contribuídos com tais estudos.  

De uma forma geral, os estudos recentes tiram vantagem das novas técnicas de 
investigação e buscam compreender como o crescimento demográfico e a densidade 
populacional e construtiva influenciam na formação deste fenômeno. 

O crescimento populacional em áreas urbanas, especialmente em países em 
desenvolvimento, tem contribuído para a transformação das cidades. Segundo Gartland 
(2009) as áreas urbanas e suburbanas possuem ilhas de calor urbanas, e elas vêm sendo 
observadas em cidades de todo o mundo. 

Para Brazel et al., (2000) o crescimento populacional dissociado do planejamento urbano 
levam a problemas urbanos ambientais cada vez mais graves, especialmente o efeito ilhas de 
calor urbanas, uma vez que resultam do aumento das atividades antropogênicas.  

Diversos autores se dedicaram a estudar os fenômenos ilhas de calor urbanas, dentre eles 
citam-se: Li et al., (2018); Nakata-Osaki (2018); Iping et al., (2019); Jato-Espino (2019); 
Gartland (2009). Estes estudos buscaram determinar como as temperaturas das superfícies 
afetam as temperaturas do ar em áreas urbanas. Para tal, encontraram relações entre as 
temperaturas de superfícies medidas a partir de sensores remotos e as temperaturas do ar em 
diferentes cidades. 

Para compreender a abordagem adotadas nestes estudos, nesse ensaio optou-se por uma 
revisão sistemática da literatura. 
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2. Metodologia 

 
Entende-se como revisão sistemática da literatura (RSL) são estudos secundários que 

normalmente são utilizados para se obter resultados publicados em estudos primários sobre um 
determinado assunto, por meio de um processo de busca, seleção e análise coerente e com 
processo claro e definido (DRESCH, LACERDA, ANTUNES J., 2015). 

O desenvolvimento do estudo seguiu as três etapas supracitadas.  
A etapa de planejamento constitui-se na elaboração do protocolo de pesquisa.  Esse 

protocolo é divido nas seguintes informações: objetivo, questão de pesquisa, seleção de fontes, 
critérios de inclusão e exclusão de artigos e definição de estratégias de seleção de artigos. Uma 
vez que as questões de pesquisas foram definidas, iniciou-se a seleção de fontes. No caso em 
questão, as fontes das pesquisas foram retiradas dos bancos de dados de quatro bases 
importantes para os assuntos: Engineering Village, Science Direct, Scopus e Web of Science.Os 
artigos deveriam ser em inglês ou português e deveriam ter sido publicados entre os anos 2000 
e 2020.  

Para a seleção dos artigos, optou-se em ler todos os artigos que fossem selecionados nas 
buscas. Este processe ocorreu em três etapas: na leitura dos títulos, dos resumos e na leitura 
completa dos artigos.  

A segunda etapa da pesquisa, denominada de Condução, consiste na execução e seleção dos 
artigos de acordo com os critérios estabelecidos no item anterior. 

Sendo assim, estabeleceu-se a string de busca a ser utilizada. Para a construção desta string , 
verificou-se, por meio dos artigos obtidos na busca exploratória, as palavras usualmente 
empregadas. Sendo assim, obteve-se a seguinte string de busca: “Urban heat island”  

Uma vez que estabelecido os critérios de buscas e de condução dos artigos, iniciou-se a 
leitura dos artigos aderentes aos critérios estabelecidos, denominando-se esta etapa de 
Extração. De um modo geral, as informações retiradas dos artigos foram divididas em duas 
partes. A primeira refere-se a análise bibliométrica dos artigos aderentes. Nesta etapa, se 
levantou as seguintes informações: 

 
3. Resultados 

  
 

Segundo a revisão sistemática de literatura os estudos sobre o tema concentraram-se 
predominantemente na Ásia (67%), seguido da Europa (16%), América do Norte (9%) e 
América do Sul e África, que apresentaram4% cada uma das pesquisas aderentes. 

De um modo geral, os estudos aumentaram em todos os continentes ao longo do tempo, 
especialmente após 2010. Uma análise baseada por país indica que a China foi o país mais 
estudado em pesquisas sobre ocorrência de ilhas de calor urbanas (67 artigos entre 2010-2020) 
seguido pelos Estados Unidos (13 artigos entre 2010-2020).  

Além disso, em uma análise baseada nas cidades investigadas, foi possível verificar que 
mais de 1400 foram estudas em todo mundo, destacando-se Pequim e Xangai, na China, Jaipur, 
na Índia, Muar, na Malásia, Seul, na Coreia, Roma, na Itália, Augsburg. 

O Quadro 1 sistematiza as pesquisas sobre ilhas de calor urbanas na RSL adotada, 
considerando os autores, local de estudo, período de coleta de dado, variação da temperature 
obtida e período de coleta dos dados. 
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Fonte Local de coleta Período de 

coleta 
Variação Coleta 

Sultana e Satyanarayana 
(2020) 

Chandigarh  - Índia 2000-2018 2°C e 1,2°C Verão e 
inverno 

Luan et al., (2020) 32 Cidades -China 2015 - verão 

Hua et al., (2020) Xiamen- China 1989-2006 0,41°C a 
0,91°C 

verão 

Lemus-Canovas et al.,(2020) Catalunha- Espanha 2013-2018 2°C verão 

Padmanaban et al., (2019) Tamilnadu - Índia 2007-2017 4°C verão 

Jato-Espino (2019) Valenciana- 
Espanha 

2005-2015 4°C verão 

Wang (2019) Xi'an - China 1993-2013 0,38°C inverno 

Nguyen et al., (2019) Hanói-Vietnã 1999–2016 6°C verão 

Liu et al, (2019) Xi'an - China 2006-2016 5°C verão 

Gao et al., (2019) Xi'an - China 2000-2016 10°C verão 

Zhang e Cheng (2019) Hangzhou - China 2000-2013 4°C verão 
 

Tabela 1: Ocorrências de ilhas de calor urbanas no Mundo. Fonte: Elaborado pela autora, 
2020. 

 
Sultana e Satyanarayana (2020) apresentam um estudo na cidade de Chandigarh na Índia 

baseado em imagens de satélite que  busca entender os impactos das mudanças na cobertura do 
solo, principalmente nas áreas de ilhas de calor urbanas durante estações de verão e inverno, no 
qual se notou uma variação na intensidade de ilhas de calor urbanas entre 2 ° C e 1,2 ° C 
durante o verão e o inverno, respectivamente e, devido ao rápido desenvolvimento, a 
concentração de vegetação na cidade está diminuindo. Os autores observaram o aumento 
constante nas intensidades das ilhas de calor urbanas, tanto no verão quanto no inverno, 
durante o período de dez anos, abrangendo 2000 a 2018. 

Luan et al., (2020), estudaram a contribuição e importância relativa de atividades 
antropogênicas para formação de ilhas de calor urbanas em 32cidades chinesas. Eles 
apresentaram a heterogeneidade, da paisagem causada por condições topográficas e diferentes 
condições climáticas em termos da configuração dos edifícios e vegetação. O estudo aponta a 
importância dos corpos hídricos e da cobertura vegetal como agente mitigador do fenômeno. 
Foi sugerido que em pesquisas futuras sejam detalhadas as ações antropogênicas para formação 
do fenômeno. 

Hua et al., (2020), investigaram as mudanças na área de superfície impermeável e índice de 
vegetação na cidade de Xiamen  na China, apontando o  período de 1989 a 2006 para estudos 
do fenômeno de ilhas de calor urbanas. Entretanto foi analisada uma diminuição do fenômeno 
no ano de 2006 em relação ao ano de 1989, devido à reconstrução de vilarejos urbanos, 
construção de parques e cobertura vegetal. Foi constatado que, cada 10% de superfície 
impermeável corresponde a um aumento de temperatura de superfície terrestre de 0,41°C a 
0,91°C. 

Lemus-Canovas et al., (2020) estudaram a influência da cobertura no solo para a formação 
de ilhas de calor urbanas na cidade de Catalunha na Espanha, durante o período de 2013 a 
2018, por meio de imagens de satélite. Nos estudos foi detectado que no verão existe um 
aumento de 2°C em áreas industriais da cidade, visto que no inverno a variação foi 
insignificante. Assim, quanto maior a taxa de urbanização, mais a temperatura tende a 
aumentar, principalmente na primavera e verão.  
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Kubota e Supiane Ahmad (2006), analisaram a velocidade do vento em seis cidades da 
Malásia. Eles constataram que a velocidade do vento pode ser afetada devido a falhas de 
planejamento das cidades. Dentre as seis cidades estudadas, Muar foi a mais representativa 
dessa condição, uma vez que o fluxo de vento em algumas áreas foi bloqueado, acarretando 
aumento na temperatura do ambiente urbano. Estes fatores podem ser ocasionados devido a 
construções na cidade, onde provocou um aumento de 1,2 ° C desde 1969, ou seja, a 
temperatura do ar aumentou 0,3 ° C a cada dez anos. Isto provocou temperaturas noturnas mais 
altas além de causar maior uso de ar condicionado e gasto energético. 

Observa-se que dentre os estudos apontados, parte relevante investiga a formação e 
identificação de ilhas de calor urbanas, apontando à média e/ou variação de temperatura em 
determinada área da cidade, se tratando de pesquisas quantitativas, e pouco se pesquisa 
partindo-se do qualitativo, sobre as interferências do fenômeno ilhas de calor urbanas em 
relação às cidades.  
 

4. Conclusão 
 

É possível perceber a importância do tema para o conhecimento científico devido ao 
contínuo crescimento de publicações ao longo dos vinte anos e à quantidade de publicações 
encontradas nas bases de dados (5558) artigos sobre identificação de ilhas de calor urbanas. 

Os estudos sobre  ilhas de calor urbanas buscam apontar os possíveis efeitos provocados por 
este fenômeno, dentre eles viu-se: falta de conforto térmico, aumento de gastos com energia 
(devido à utilização de ar condicionado), aumento da taxa de mortalidade (devido a doenças 
respiratórias) da população moradora nas cidades. Alguns estudos  buscam apontar soluções 
mitigadoras e  os agentes causadores do fenômeno. Apesar da pouca adesão de países 
envolvidos na mitigação do fenômeno de ilhas de calor urbanas, cidades dos Estados Unidos e 
Israel ganham destaque em relação à adoção de medidas de mitigação do fenômeno, 
contribuindo com o plantio de árvores nas ruas, telhados verdes e melhoria de albedo em 
superfícies de pavimento/parede. 

O resulado da RSL mostrou um aumento significativo nas publicações sobre ilhas de calor 
urbanas desde 2009, dando enfoque para o período, autores e países de publicação, jornais e 
fator de impacto publicado, além de palavras que mais se repetem e áreas geográficas, bem 
como clima e tamanho populacional foram focos de pesquisa. 

. É importante que seja dada maior atenção as regiões ainda não estudadas como (no Brasil, 
por exemplo, existem estudos de caso apenas em São Paulo, no Rio de Janeiro e Goiânia), já as 
cidades da China apresentam 60% da concentração dos estudos. 
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Resumo 
 
No período recente, as mudanças climáticas globais verificadas pelo  aumento da temperatura 
decorrente do lançamento de Gases de Efeito Estufa (GEE) é uma das principais evidências da ação 
transformadora do homem sobre o globo terrestre. Em se tratando de variações térmicas entre áreas 
urbanas e rurais, numa escala local ou regional, os estudos tendem a avaliar o  fenômeno ilha de 
calor. Compreender a importância do estudo das ilhas urbanas, suas principais investigações e 
ocorrência podem contribuir para a análise do fenômeno nos países de urbanização tardia. Para isto, 
desenvolveu-se uma análise cienciométrica sobre os estudos que se debruçaram nessa temática no 
período de xxx a xxx, cuja triagem resultou em 169 artigos. Para esse universo foi avaliada toda a 
produção científica; incluindo país, ano, autores, instituições, palavras-chave, jornal (fator de 
impacto), clima, população e área geográfica. A metodologia empregada permite afirmar que o 
número de publicações relacionadas a ilhas de calor urbanas tem aumentado constantemente desde 
2000. O país que mais se destacou foi a China, responsável por cerca de 40% do total dos artigos 
sobre ilhas de calor urbanas. Chinese Academy of Sciences, Nanjing University, foram as duas 
Universidades da China em que mais publicaram artigos sobre ilhas de calor urbanas. A 
modelagem continua sendo o principal método, e o uso de ferramentas de sensoriamento remoto ou 
(SIG - Sistema de Informações Geográficas) vem tomando destaque cada vez mais. 

Palavras-chave: Ilhas de Calor Urbanas; Temperatura; Sensoriamento Remoto  
 

 

Abstract 

In the recent period, climate change, such as the increase in temperature by means of Greenhouse 
Gases (GHG), is one of the main evidences of the transforming action of man on the globe. In 
terms of thermal variations between urban and rural areas, the heat island phenomenon is not new. 
Understanding the importance of studying urban islands, their main investigations and 
occurrences can contribute to the analysis of the phenomenon in countries with late urbanization. 
For this, a statistical scientometric analysis was developed on the studies that focused on this 
theme. The screening resulted in 169 articles. For this universe, all scientific production was 
evaluated; including country, year, authors, institutions, keywords, newspaper (impact factor), 
climate, population and geographic area. The methodology used allows us to state that the number 
of publications related to urban heat islands has steadily increased since 2000. The country that 
stood out the most was China, responsible for about 40% of the total articles on urban heat 
islands. Chinese Academy of Sciences, Nanjing University, were the two Universities in China 
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where they published the most articles on urban heat islands. Modeling continues to be the main 
method, and the use of remote sensing tools or (GIS - Geographic Information System) has been 
increasingly highlighted. 

Keywords: Urban Heat Islands; Temperature; Remote Sensing. 

 
1. Introdução 

 
As ilhas de calor urbanas são um fenômeno que tem sido estudado por muitos anos, 

cujos trabalhos iniciais datam da década de 50 (Lombardo, 1985). 

Para Oke (1997) as ilhas de calor urbanas são causadas principalmente pelo 
desenvolvimento urbano que resulta uma maior temperatura de superfície terrestre, além de 
poder ser observada usando dados de sensoriamento remoto e não apenas dados 
meteorológicos. Entretanto os estudos sobre ilhas de calor urbanas não ajudam apenas a 
perceber o desenvolvimento de um meio urbano em longo prazo, mas melhorar a qualidade 
de vida de uma dada região. (Chen et al.,2020) 

Métodos tradicionais de monitoramento de ilhas de calor urbanas, incluindo estações 
meteorológicas, observação de ponto fixo custam muita mão de obra, recursos materiais e 
dinheiro. No entanto, o uso de dados de sensoriamento remoto via satélite infravermelho 
vem sendo uma tecnologia vantajosa devido a sua eficácia que pode detectar de forma 
dinâmica e abrangente a mudança do ambiente térmico urbano de grandes áreas com maior 
agilidade. (ZHA et al.,2003) 

Deng et al., (2009); Hu; Brunsell, (2013); Budhiraja; Pathak; Agrawal, (2017); Dorigon; 
Amorim,(2011); Wang et al., (2019) apresentam os efeitos causados pelas ilhas de calor 
urbanas ao redor do mundo.  

Conhecer a magnitude e o significado das ilhas de calor urbanas numa dada localidade 
torna-se relevante para definir diretrizes para um planejamento urbano eficiente e 
sustentável, considerando, assim, o bem-estar da população que na cidade reside.  

Revisões cenciométricas sobre ilhas de calor urbanas, além oferecem uma melhor base 
para pesquisas atuais e futuras são cruciais para a formulação de estratégias eficazes para a 
mitigação de ilhas de calor urbanas. Ademais, considerando o cenário de aumento 
demográfico nos países em desenvolvimento e com urbanização tardia, a sua compreensão 
pode auxiliar na tomada de decisão sob uma perspectiva ambiental. Com a pesquisa ora 
proposta, pode-se interpretar o grau de relevância do tema e obter material de apoio para 
futuras pesquisas. 

 
2. Metodologia 

 

Esta seção apresenta uma revisão de literatura dos estudos sobre ilhas de calor urbanas por meio de 
sensoriamento remoto ou (SIG-Sistema de Informações Geográficas) de 2000 a 2020, incluindo país, 
ano, autores, instituições, palavras-chave, jornal (fator de impacto), clima, população e área 
geográfica, foram examinadas usando um conjunto de estatística descritiva cuidadosamente 
examinada na literatura de ilhas de calor urbanas. 

Os artigos selecionados foram provenientes de publicações em revistas em inglês de 2000 a 2020, 
usando os bancos de dados Sciense Direct, Scopus, Web of Sciense e Engennier Village, e os 
seguintes strings de busca “island heat urban” AND “remote sensing” OR “GIS”. A pesquisa gerou 

682



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

um total de 5558 artigos. Eles foram rastreados para verificar se estudavam a temperatura da 
superfície urbana ou o ambiente térmico, lendo o titulo, resumo e artigo completo. A triagem resultou 
em 169 artigos. Estes foram lidos e examinados com maior acurácia. A sua seleção considerou todas 
as publicações e artigos utilizaram imagens de satélite para calcular a Temperatura de Superfície da 
Terra e Ilhas de Calor Urbanas. 

De acordo com Grant (2007); Booth (2001), a revisão sistemática de literatura pode ser definida 
como sendo um método para integrar ou comparar os resultados dos estudos qualitativos. De acordo 
com os autores, o conhecimento acumulado ao longo deste tipo de revisão sistemática, permite 
identificar o desenvolvimento de uma nova teoria, uma "narrativa" abrangente, uma generalização 
mais ampla ou uma "tradução interpretativa". Para uma confiança nestes estudos é imprescindível o 
rigor do método e sua descrição. 

De acordo com Perillo; Campos; Abreu-Harbich, (2017), a revisão sistemática de literatura (RSL) 
é constituída pelas seguintes etapas: planejamento, condução e extração ou documentação.A etapa de 
planejamento define-se questões importantes para uma condução adequada e precisa. A escolha da 
questão de pesquisa que se deseja obter com a revisão bem como a seleção das bases dados que serão 
utilizadas para pesquisas bem como a formulação de strings. 

Para a pesquisa em questão, a RSL pretende responder as seguintes questões: 

Quais são as imagens que são mais utilizadas? 

Quais são os programas mais utilizados para o tratamento de imagens com esta finalidade? 

Quais os modelos para quantificar as ilhas de calor? 

Resultados obtidos na determinação das ilhas de calor urbanas em situações semelhantes com a 
pesquisa proposta. Entendem-se como situações semelhantes, pesquisas realizadas em cidades do 
porte de Goiânia e localizadas em climas semelhantes. 

Uma vez que as questões foram escolhidas, optou-se em utilizar as bases de dados que mais 
possuem trabalhos na área para a realização da busca. De acordo com trabalhos semelhantes, as 
seguintes bases de dados foram utilizadas: Science Direct, Scopus,EngineeringVillage e Web of 
Science.  

Ressalta-se que, como objetivo de atingir trabalhos de relevância internacional, optou-se em 
utilizar apenas bases de dados internacionais. Existem no Brasil diversas pesquisas que avaliam o uso 
de imagens de satélites para mapeamento de ilha de calor e alguns deles não foram relatados aqui. Isto 
não quer dizer que os trabalhos não tenham qualidade nem são relevantes. Apenas utilizou-se um 
critério que permitisse uma busca sistematizada e optou-se em utilizar estas bases de dados 
internacionais. 

A partir da escolha das bases de dados, optou-e em construir uma string de busca para auxiliar a 
responder as perguntas propostas inicialmente. Assim, analisou-se palavras-chave de alguns artigos 
relevantes. Constatou-se que a maioria utiliza o termo remote sensing em relação aos dados obtidos 
por imagens de satélite, todavia alguns artigos usam o termo Geographic Information System (GIS). 
Foi constatado que existem inúmeras publicações relacionadas às ilhas de calor urbanas e heat island 
urban foi o mais encontrado. 

Assim definiram-se os strings de busca, formulada com base em pesquisas preliminares e contendo 
as palavras chaves (heat island, urban) AND (SIG or Remote Sensing). Para este trabalho, restringiu-
se a busca ao ano de publicação, limitando entre os anos de 2000 e 2020. 

A etapa de Condução parte  das definições anteriores, determinaram-se critérios de inclusão e 
exclusão de artigos por meio da leitura de títulos, resumos e dos artigos completos. Neste processo 
também ocorreu à exclusão de artigos em outra língua, que não fosse inglês e português, bem como 
àqueles em que não foi possível ter disponibilidade ao acesso gratuito ao texto completo, por meio do 
convênio dos Periódicos CAPES. 
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Com a leitura dos artigos foram excluídos aqueles em que cujo tema era apenas análise da 
temperatura da superfície da terra, mitigação de ilhas de calor urbanas, conceitos sobre o tema ilhas de 
calor urbanas ou que não realizassem o uso de ferramentas de sensoriamento remoto. 

A etapa de Extração ou Documentação é a última do processo de RSL. Uma vez que os artigos 
forem aderentes a busca, a síntese dos resultados foi realizada. Nesta etapa, os resultados serão 
separados em análise cienciométrica onde informações como bases de dados que estão inseridos, 
autores, ano de publicação, institutos de pesquisas, locais de pesquisas, palavras-chave, fator de 
impacto JCR (Journal Citation Report), entre outras informações. Nas etapas seguintes do trabalho, os 
artigos serão classificados em áreas de atuação e principais resultados obtidos, além da análise crítica 
dos artigos encontrados. 

A análise cienciométrica faz parte da primeira etapa da documentação, onde foram levantadas dos 
arquivos selecionados, as seguintes informações: 

Base de dados; 

Ano de publicação; 

Instituições envolvidas; 

Países das instituições envolvidas; 

Autores que mais publicaram;  

Fator de impacto: tanto o JCR (jornal citation report) como citiscore); 

Palavras-chave mais utilizadas; 

Países do estudo de caso; 

Tamanho da cidade estudo de caso bem como a região climática que ela se localiza. 

Além destes aspectos bibliométricos, outras informações qualitativas de cada trabalho foram 
levantados. Nesta etapa, as informações levantadas permitirão responder as questões supracitadas, de 
forma a permitir a conclusão do trabalho de revisão sistemática. São essas: 

Fonte da imagem utilizada; 

Forma de vetorização; 

Programa computacional utilizado para análise das imagens; 

Estação do ano analisada nos estudos; 

Variação das temperaturas obtidas nas ilhas de calor; 

Turno. 

 

3. Resultados 
 

A busca nas bases de dados internacionais ocorreu em março de 2020, com uma seleção 
prévia de 5.558 artigos, que resultou em 169 artigos aderentes, conforme apresentado na 
Tabela 1. 

 
Artigos selecionados nas bases de dados escolhidas 

       5558 
Artigos com duplicidade 

711 
Artigos selecionados por títulos 

          443 
Artigos selecionados por resumos 

219 
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Artigos completos não disponíveis/outro idioma 
45 

Artigos completos selecionados 
          169 

Tabela 1: Critérios de seleção dos artigos. Fonte: Elaborado pela autora  
 

A Figura 1 apresenta a distribuição dos arquivos encontrados por bases de dados. 
Observa-se que a Science direct foi a que mais apresentou artigos selecionados (3378 
sendo 60 % do total). Entretanto, observa-se que apenas 94 % foram aceitos por títulos. 
Sendo assim, podemos destacá-la como a base que apresentou a maior porcentagem de 
artigos selecionados.  
 

 
Figura 1: Distribuição das publicações pela base de dados.Fonte: Elaborado pela autora  

 
Revisões anteriores de autores de Perillo (2017), Pacheco (2016) E  Paula (2017) 

foram feitas utilizando a mesma base de dados e obtiveram a mesma eficiência em relação 
à porcentagem de aceitação dos artigos, notando-se que, a base de dados Scopus apresenta 
maior confiança com 20% de aceitação dos artigos, sendo comparada a Engineering 
Village com 16%, Web of Science com 12%, e Science Diret com 2% de aceitação dos 
artigos, dados que nos mostram que o programa Scopus apresenta melhor precisão na 
realização de buscas por Strings de buscas e, consequentemente, melhor resultado.  

Quanto ao período das publicações, é importante ressaltar que a pesquisa se 
compreendeu nos últimos 20 anos. A distribuição das publicações aderentes ao longo 
destes anos pode ser vista na Figura 2.  É possível observar que ocorreu um aumento dos 
números de publicações nos últimos anos. No início do século, era possível observar uma 
tendência de 2 publicações anuais e atualmente o número de publicações é em torno de 22 
publicações por ano. Quase 66% das publicações deste período ocorreram nos últimos sete 
anos, fato este que pode ser justificado pelo aumento da busca por conforto térmico no 
ambiente urbano.  
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Figura 2: Distribuição das publicações por ano.Fonte: Elaborado pela autora  
 
 

Examinaram-se, também, as instituições de pesquisa que mais tem se preocupado 
com este assunto. Conforme pode ser verificado na Figura 3, as instituições com os 
maiores números de publicações são Chinese Academy of Scienses com 59 publicações, 
seguida pela Nanjing Universit com 22 publicações e Fundan University com 15 
publicações, ambas localizadas na China. 
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 Figura 3: Distribuição dos artigos pelas Instituições de pesquisa . Fonte: Elaborado 

pela autora  
 

Além desta análise, se verificou os países de origem das instituições de ensino.  No 
total, 23 países possuem instituições de ensino e/ou pesquisa que apresentam pesquisadores 
que publicaram artigos sobre o tema proposto. Em destaque absoluto, a China apresentou 
197 instituições que participaram das pesquisas, enquanto Estados Unidos e Índia 30 e 29 
instituições, respectivamente. A Figura 4 apresenta o conjunto dos 23 países com o 
respectivo número de instituições de cada um deles.  

 
 

 
Figura 4: Número de instituições de pesquisa/ensino por País. Fonte: Elaborado pela autora  

 
Ao se analisar os autores envolvidos nas publicações aderentes, um total de 502 autores 

diferentes foram encontrados. Deste total, apenas 41 possuíam mais de uma publicação, 
sendo 31 destes com 2 publicações, outros 7 com 3 publicações,1 com 4 e 2 autores com 5 
publicações. A Figura 5 apresenta os respectivos autores e o total de publicações.  
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Figura 5: Distribuição de número de artigo por autores. Fonte: Elaborado pela autora 

 
  

Outro aspecto bibliométrico analisado foi o local das publicações dos artigos aderentes. 
Para tal, se verificou os periódicos que mais publicaram. Além disto, verificou-se também 
o fator de impacto dos mesmos. Foram verificados dois fatores de impactos: o CiteScore, 
da Elsevier e o (JCR –Journal Citation Report ), da Clarivate Analytics. Estes dois fatores 
de impacto são os mais relevantes no cenário mundial.  A Figura 6 apresenta a quantidade 
de artigos por cada periódico bem como os dois fatores de impacto supracitados.  
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Figura 6: Publicações por periódicos e fator de impacto. Fonte: Elaborado pela autora 

 
É possível verificar que o periódico que mais teve artigos selecionados foi Remote 

Sensing, com 18 publicações e JCR de 4,12 e um CiteScore de 4,89. Em média, os 
periódicos que constavam os artigos selecionados possuem um JCR de 2,81 e um 
CiteScore de 2,29. Dentre os periódicos, destaca-se o Renewable and Sustainable Energy 
Reviews.  Embora só um dos artigos selecionados faça parte deste periódico (YANG, 
WANG, KALOUSH, 2015), este periódico é o que possui o maior fator de impacto (JCR 
=12,21 e CiteScore =10,55). Dos 169 artigos, apenas 10 fazem parte de periódicos que não 
possuem nenhum fator de impacto. Isto aponta para uma amostra relevante, publicada, em 
grande maioria, em locais de relevância internacional.  

O último aspecto da parte cienciométrica foi as palavras-chave verificadas nos trabalhos 
aderentes. No total, verificou-se 850 palavras-chave diferentes. Deste total, 564 
apareceram mais de uma vez. A Figura 7 apresenta as palavras-chave que se repetiram 3 ou 
mais vezes. Destas, destacam-se: Urban heat island; Remote Sensing e Land Surface 
Temperature (LST), com aparições em 93, 57 e 52 artigos, respectivamente.  
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Figura 7: Principais palavras-chave. Fonte: Elaborado pela autora 
  

Sendo assim, iniciou-se a análise do local de estudos destes artigos aderentes. Uma vez 
que estamos falando de clima urbano, tanto o tamanho da cidade como a posição 
geográfica delas afetam diretamente os resultados obtidos.  

Os artigos selecionados realizaram estudos de caso em 32 países diferentes (Alemanha, 
Bélgica, Brasil, China, Coréia do Norte, Coréia do Sul, Egito, Emirados Árabes, Espanha, 
Estados Unidos, Estônia, Filipinas, França, Grécia, Hong Kong, Ilha da Reunião, Índia, 
Indonésia, Inglaterra, Irã, Israel, Itália, Japão, Malásia, Marrocos, Nigéria, Países Baixos, 
Polônia, Romênia, Sri Lanka, Tailândia e Vietnã, distribuídos por quatro continentes, 
conforme pode ser visto na Figura 8. A Ásia foi o continente com maior porcentagem dos 
trabalhos aderentes, com quase 70% dos estudos de caso.  

 
 

 
 

Figura 8: Distribuição dos estudos de casos por continente. Fonte: Elaborado pela autora 
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Do total de 169 artigos, foram estudados 32 países, sendo a China o país que recebeu o 
maior número de estudos (63 artigos sendo responsável por quase 40% dos estudos). Além 
da China, destacam-se os Estados Unidos e Índia, com 13 artigos cada, além do Brasil (6 
artigos) e a Grécia (5 artigos) conforme apresentado na Figura 9. 

 

 
Figura 9: Distribuição dos estudos de caso entre os Países.Fonte: Elaborado pela autora 

  
No total, ocorreram estudos de casos em 32 cidades. Algumas destas tiveram mais de 

um estudo, destacando as cidades chinesas Pequim e Xangai (12 estudos cada) e 
Guangzoue Wuhan (5 estudos cada). Estes estudos contemplaram cidades de diversos 
tamanhos o que acarreta uma maior intensidade da ilha de calor. Destaca-se que a grande 
maioria dos estudos ocorreu em cidade acima de 1 milhão de habitantes, principalmente 
um número maior de estudos em cidades acima de 5 milhões de habitantes. 

 
4 . Considerações Finais 
  

A revisão cienciométrica permitiu verificar aumento significativo nas publicações de 
ilhas de calor urbanas com o uso de imagens de satélite desde 2009, com grande viés para 
o período, autores e países de publicação, jornais e fator de impacto publicado, além de 
palavras que mais se repetem e áreas geográficas, bem como clima e tamanho populacional 
foram focos de pesquisa. 

O conhecimento de vários estudos de caso sobre ilhas de calor urbanas foi muito 
enriquecido pelos estudos anteriores, embora as variações de temperatura obtidas em ilhas 
de calor urbana permanecem altas. Atualmente vem crescendo consideravelmente o uso do 
sensoriamento remoto ou (GIS - Sistema de Informações Geográficas) para o uso de 
determinação de LST, incluindo as diferenças obtidas entre resolução de imagens, e o 
aumento do uso de pesquisas espaço temporais. 

É importante que seja dada maior atenção as regiões ainda não estudadas como (no 
Brasil, por exemplo, existem estudos de caso apenas em São Paulo, no Rio de Janeiro e 
Goiânia), já as cidades da China apresentam 60% da concentração dos estudos. É notória 
também certa resistência a utilização de dados de sensoriamento remoto, já que existem 
consideráveis pesquisas com metodologias que utilizam informação espacial da 
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temperatura do ar por meio de estações meteorológicas, fator que limita a pesquisa devido 
à falta de agilidade e facilidade de mapeamento de maiores proporções de cidades, visto 
que mapeamentos com dados de sensoriamento remoto podem ser uma abordagem fácil e 
direta para aquisição de dados da temperatura do ar. 

Observa-se que dentre os estudos apontados, parte relevante investiga a formação e 
identificação de ilhas de calor urbanas, apontando à média e/ou variação de temperatura 
em determinada área da cidade, se tratando de pesquisas quantitativas, e pouco se pesquisa 
se partindo do qualitativo, sobre as interferências do fenômeno ilhas de calor urbanas em 
relação às cidades. Sendo assim sugere-se uma segunda abordagem, selecionando os 
artigos aderentes pelos fatores morfológicos urbanos ou geometria urbana e materiais de 
superfície ou uso do solo. 

 
REFERÊNCIAS  
 
Amorim M.C.C.T., Dubreuil V., Quenol H., Sant’anna Neto J.L., “Características das ilhas de calor 
urbanas em cidades de porte médio: exemplos de Presidente Prudente (Brasil) e Rennes (França)”, 
Revista Confins (Paris), v. 7, p. 1-16, 2009 
 
Booth, A. Systematic reviews of health information services and systems. Health Information and 
Libraries Journal 2001, 18, 60–3. 

 
BUDHIRAJA, B.; PATHAK, P.; AGRAWAL, G. Spatio-temporal variability of urban heat islands in 
local climate zones of Delhi-NCR. In: REMOTE SENSING TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 
IN URBAN ENVIRONMENTS, 4 out. 2017, Warsaw, Poland. Anais. Warsaw, Poland: SPIE, 4 out. 
2017. p. 37. Disponívelem: <https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-
ofspie/10431/2280253/Spatio-temporal-variability-of-urban-heat-islands-in-local-
climate/10.1117/12.2280253.full>. Acesso em: 11 maio 2019. 
 
CHEN Z., HAO X., ZHANG X.. ,Have traffic restrictions improved air quality? A shock from COVID-
19. Journal of Cleaner Production. 2020. 
 
Grant, M. J. The role of reflection in the library and information sector: a systematic review. Health 
Information and Libraries Journal 2007, 24, 155–66. 

 
HU, L.; BRUNSELL, N. A. The impact of temporal aggregation of land surface temperature data for 
surface urban heat island (SUHI) monitoring. Remote Sensing of Environment, v. 134, p. 162–174, jul. 
2013. 
 
LOMBARDO, Magda Adelaide. A ilha de calor nas Metrópoles: o exemplo de São Paulo. São Paulo: 
Hucitec, 1985. 
 
OKE, T. R. Boundary layer climates. 2 nd ed. London and New York: Routledge. 1987. 
 
PERILLO, P. J. L.; CAMPOS, M. A. S.; ABREU-HARBICH, L. V. DE. Conforto térmico em salas de 
aula: revisão sistemática da literatura. PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção, v. 8, n. 4, p. 236–
248, 31 dez. 2017. 
 
WANG, Z F, The Relationship Between Land Use, Land Cover Change, And The Heat Island Effect In 
Xi’an City, China, Applied Ecology and Environmental Research, v. 17, n. 4, 2019. 
 
ZHA, Y., GAO, J. e NI, S. (2003). Uso de diferença normalizada índice incorporado no mapeamento 
automático de áreas urbanas Imagens da TM. Jornal Internacional de Sensoriamento Remoto, 24 (3), 
583–594. 

 

693



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

 

 

694



 
 

 

 

 
 

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

A mobilidade e o turismo na Ilha de Santa Catarina: relações entre 
experiência, sustentabilidade e valorização do espaço. 

 

Mobility and tourism in the Island of Santa Catarina: relationships between 
experience, sustainability and valuation of space. 

 

Arnoldo Debatin Neto, Dr. – GEPLAM – Universidade Federal de Santa Catarina. 

e-mail: arn.nto@gmail.com 

Giancarlo Philippi Zacchi, Dr. – GEPLAM – Universidade Federal de Santa Catarina. 

e-mail: gianpzacchi@gmail.com 

Nicoly Graziela Perez, Bel. – – GEPLAM – Universidade Federal de Santa Catarina. 

e-mail: noreply@docs.google.com 

Resumo 

O artigo objetiva apresentar um relato do projeto, escopo dos primeiros resultados, classificação e 
procedimentos metodológicos, intitulado mobilidade e turismo na Ilha de Santa Catarina. Ao final 
da execução do projeto, pretende-se elaborar um roteiro turístico que apoie a mobilidade ativa, com 
atenção ao acesso universal e a vivências de experiências no espaço urbano. O levantamento de 
campo, foi realizado na Rua Esteves Júnior e Álvaro de Carvalho, no centro de Florianópolis. Os 
resultados apontam que o desenho do sistema viário já foi objeto de pesquisa em anos anteriores com 
proposições de medidas moderadoras de tráfego, assim como o eixo apresenta ambiente linear com 
importantes nós de conectividade que não chegam a formar um produto turístico que estimule a 
valorização, a experiência e a sustentabilidade. Ele carece de equipamentos de lazer e para que a 
mobilidade possa ser um elemento motivador para o desenvolvimento do turismo, são necessárias 
intervenções em todo eixo do sistema. 
 

Palavras-chave: Mobilidade; Turismo; Sustentabilidade. 

 

Abstract 

The article aims to present an account of the project, scope of the first results, classification and 
methodological procedures, entitled mobility and tourism on Santa Catarina Island. At the end of 
the execution of the project, it is intended to develop a tourist itinerary that supports active mobility, 
with attention to universal access and experiences in urban spaces. The field survey was carried out 
at street Esteves Júnior and Álvaro de Carvalho, in downtown Florianópolis. The results show that 
the design of the road system has been the subject of research in previous years with proposals for 
moderating traffic measures, just as the axis presents a linear environment with important 
connectivity nodes that do not even form a tourist product that stimulates the valorization, experience 
and sustainability. It lacks leisure equipment and in order for mobility to be a motivating element for 
the development of tourism, interventions are necessary across the system. 

Keywords: Mobility; Tourism; Sustainability. 
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1. Introdução 

 

Nos últimos anos, a cidade, as ruas e as calçadas, de forma geral, tem sido objeto de 
estudos e pesquisas, sobretudo no que diz respeito aos direitos dos usuários, utilizarem, 
democraticamente, cada pedaço do espaço urbano. 

A mobilidade e a acessibilidade, tornam-se a expressão da materialização 
democrática de todos os direitos estabelecidos, e transforma-se, na concretização do 
alargamento da consciência ambiental. Diminui a quantidade de veículos, ordena o uso das 
vias públicas, estimula deslocamentos mais sustentáveis, e permite o acesso de todos os 
perfis de usuários às facilidades urbanas. Em grau maior, devolve a escala humana e favorece 
o desenvolvimento das relações sociais, ampliando a experiência humana sobre o meio 
ambiente. 

Neste limiar, afirma a American Public Transit Association – APTA (2020), que em 
um contexto de transformações tecnológicas, o transporte público continua sendo a espinha 
dorsal, para construir e conectar comunidades prósperas. Ressalta a necessidade de se 
orientar para um ecossistema de mobilidade sustentável, envolvendo o estabelecimento de 
políticas públicas; transportes de qualidade e totalmente acessíveis, seguros, disponíveis para 
todas as pessoas, independentemente de renda, idade e ou habilidade, e mediadas por 
experiências positivas dos usuários; testando e adotando, de forma contínua, novos modelos 
de transporte. 

Em uma iniciativa das Nações Unidas, por exemplo, o treinamento em proteção, 
pretende aumentar a segurança de pedestres e ciclistas pelas ruas do continente africano, que 
revelam que a África Subsaariana, detém a maior quantidade global per capta de morte nas 
estradas (ONU, 2020). 

 No momento em que se registra tanta desigualdade e mortes no contexto da 
mobilidade, pleiteia-se, ao mesmo tempo, por direitos coletivos, em todos os cantos do 
planeta. Assim parece legítimo, reivindicar o direito de se habitar, circular, divertir e 
trabalhar de forma igualitária e sustentável nas cidades. 

 Ao se reunir as funções da cidade de forma igualitária e sustentável, pode-se colocar 
em prática o ordenamento pleno do desenvolvimento das funções sociais da cidade, que no 
caso brasileiro foram esculpidas no artigo 182 da Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 
1988). 

 Contudo, esse bem estar coletivo tão desejado por todos, e discutido, por exemplo, 
por Gomes e Pinto (2020), Oliveira (2019), Souza e Soares (2018), estão cada vez mais 
distantes do cotidiano citadino. O que se tem visto com frequência é a morte abrupta e 
paradigmática dos centros urbanos, desencadeando via de regra, neuroses sociais, emissão 
de poluentes, rupturas, construções, destruições e construções, deformações do conteúdo 
urbano, favelização, pobreza e injustiças sociais, com a perda definitiva da valorização e da 
possibilidade do uso turístico desses centros urbanos, como mecanismo de uso coletivo.  

 Apesar da contextualização urbana, das transformações no uso e ocupação do espaço, 
para o Departamento de Transporte do Reino Unido (DEPARTAMENT FOR 
TRANSPORT, 2018), novos modelos de negócios, compartilhamento de carona, 
modernização de serviços de transporte em massa, entre outros fatores, estão oportunizando 
uma nova experiência em como as pessoas, bens e serviços se movem pelo território, 
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impulsionados por novas tecnologias e negócios.  

 Em reconhecimento a essas oportunidades estratégicas, assume-se como hipótese que 
o desenvolvimento de novos produtos turísticos, o design universal e o estímulo a 
mobilidade sustentável e ao desenvolvimento de cidades inteligentes, podem tornar-se uma 
forma de recuperar a apropriação do espaço urbano, diminuindo as externalidades que o 
alargamento das cidades desencadeia, estimulando um ambiente inovador e criativo. 

 Neste contexto, este artigo procura apresentar os resultados da pesquisa que se 
encontra em andamento, do escopo de seu resultado, bem como de sua metodologia, 
aplicados pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Planejamento Urbano e Mobilidade – 
GEPLAN, da Universidade Federal de Santa Catarina. Na continuação exibe-se as 
considerações sobre experiência, sustentabilidade e valorização, como mecanismo 
regenerador do espaço urbano, que busca essencialmente discutir os principais conceitos que 
norteiam a presente pesquisa. 

 

2 O turismo como mecanismo regenerador do espaço urbano 

O turismo como atividade econômica e social, é setor que tem crescido 
continuamente. Em 2018, marcou o 9º ano consecutivo de crescimento internacional 
sustentado. Isso resultou em 1,5 bilhão de turistas em trânsito e 1,9 trilhão de exportações. 
Já o Brasil, em 2020, atingiu a marca de mais de 9 milhões de desembarques no mês de 
janeiro, desempenho, de 3,5% superior, ao mesmo período no ano anterior (UNWTO, 2020; 
BRASIL, 2020). 

Para a Organização Mundial do Turismo, o turismo emissivo na China, por exemplo, 
aumentou 14%, muito embora tenha havido uma queda nas despesas, na ordem de 4%. Os 
Estados Unidos lideram as despesas internacionais, e a França, liderou o aumento dos 10, 
dos maiores mercados, pelo 2º ano consecutivo (UNWTO, 2020). 

No Brasil foram 6,2 milhões de chegadas de turistas em 2018. Por meio do Plano 
Aquarela 2020, o país traça metas e objetivos para projetar o Brasil como destino turístico 
no exterior. A finalidade é aumentar o fluxo de turistas estrangeiros e incentivar que suas 
viagens pelo país durem mais tempo. O objetivo principal é garantir mais desenvolvimento 
para todas as regiões do país, gerando emprego e renda, e dando a contribuição do turismo 
para a diminuição das desigualdades regionais (BRASIL, 2020). 

Mesmo diante desses números e da percepção de 45% dos turistas internacionais 
entrevistados aqui no Brasil, de que o melhor do país é o povo brasileiro; que para 68% dos 
entrevistados, a qualidade dos produtos ofertados é muito alta ou alta; que na opinião do 
turista, a propaganda apresenta apelo emocional e vincula imagens positivas; que 63% dos 
pesquisados buscaram informações do Brasil na Internet; que 20% são conhecedores da 
marca Brasil, e que os principais desafios que se concentram em termos de imagens, estão 
relacionados a pobreza e a segurança, além das telecomunicações e sinalização turística, as 
obras de infraestrutura planejadas, trarão uma nova qualidade para a mobilidade urbana, a 
malha rodoviária, os aeroportos e terminais rodoviários (BRASIL, 2020-a). 

Dessa forma, o turismo tem se revelado como atividade estratégica, que estimula a 
preservação e gera a solidariedade entre os povos (UNWTO, 2020; OEA, 2020; ICOMOS, 
2020; OECD, 2020). 
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Essa ideia incorre na sustentação de três condições fundamentais: tempo, saúde e 
recursos. Aliado a essas três condições, ainda pode-se perceber, que se por um lado, esse 
tripé compõe o conjunto da demanda, por outro lado, há o conjunto da oferta, em que se 
observa, entre outras variantes, a segurança, a qualidade dos serviços e sobretudo a 
infraestrutura ofertada.  

 A expansão da atividade turística em todos os continentes, entretanto, traz uma 
preocupação latente para as administrações públicas. Como sustentar e oferecer abrigo para 
esse contingente humano, ávido por consumir e conhecer as cidades? Se por um lado este 
comportamento mundial, em deslocar-se para todos os continentes, motivados pelas mais 
diferentes razões, oferece a perspectiva de enriquecimento das nações, por outro lado, pode 
trazer consigo impactos e problemas. 

Beni (2020), afirma que o turismo está sujeito a vetores de transformação de 
diferentes origens. E que as tendências recentes revelam novos padrões de consumo, 
conduzidas pela insegurança dos modais, mudanças climáticas, imigração em massa, 
instabilidade política, adventos epidêmicos e pandêmicos, decorrente de um significativo 
aumento da demanda internacional. Isso ocorre, ressalta o autor, em vários destinos, dado 
que a ocupação e alta densidade tem gerado diferentes tipos de desconfortos e protestos 
crescentes. 

Afirmam Pivoto, Alves e Dias (2020), que, mesmo que a centralidade da atividade 
turística, concentre-se no viés econômico da visitação, tanto em áreas ambientalmente 
protegidas, quanto para as populações de entorno, é necessário considerar as práticas que 
permeiam a atividade. Assim deve-se considerar as transformações e impactos ambientais, 
socioculturais e político-territoriais, ligados diretamente a prática de visitação, sobretudo nos 
espaços centrais das cidades. 

E para que a experiência do usuário seja construída por meio da percepção positiva, 
de que a mobilidade é um elemento motivador para a evolução do turismo, e, portanto, um 
produto que contribui para a formação da própria experiência, o design universal empresta 
seu arcabouço. Segundo Sabino (2017), o design universal proporciona ambientes e produtos 
que possam ser utilizados por um maior número de pessoas. Busca eliminar a exclusividade 
de uso, evitar a segregação, e a partir daí, aumentar a convivência e a inclusão social. Neste 
sentido, para Mace, at al (1998), o design universal respeita a diversidade humana e 
possibilita a inclusão de todas as atividades humanas. 

 No entendimento de Horta (2017), a aplicação do conceito requer, e estabelece, que 
a sociedade tenha uma base de acessibilidade e usabilidade em ambientes e produtos, que 
possam ser desfrutados igualmente. Neste caso, o design universal está a serviço do 
atendimento a todas as pessoas com características distintas, para oferecer conforto e 
qualidade. Nesta esteira, o design universal democratiza o direito das pessoas. 

 A perspectiva do deslocamento cotidiano por meio individual, ou seja, o estímulo a 
caminhabilidade, ou outra forma de locomoção mais sustentável, diminui a demanda pelo 
uso do automóvel e possibilita ao turismo, transformar essa prática. Oferece outras 
alternativas para se explorar a cidade, e a diminuição do tempo de deslocamento, transforma-
se em produto a ser consumido, e, portanto, melhora as relações sociais entre visitantes e 
visitados, oportunizando o aperfeiçoamento das atividades humanas nesses locais. 

Isto é, a experiência da percepção e do entrelaçamento das relações sociais e técnicas 
entre o deslocamento de carros, de pessoas e informações, oferecem ao turismo, a matéria 
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prima necessária para o desenvolvimento de novos produtos, a serem consumidos em uma 
cidade inteligente e hospitaleira, repaginada, estabelecendo uma nova apropriação do 
patrimônio cultural material e imaterial. Tornando-se, via de regra, marco divisor entre a 
conveniência de se derrubar os prédios antigos, para expansão verticalizada das edificações, 
e a necessidade da identificação, conservação e usufruto dos monumentos culturais, 
históricos e arquitetônicos. Promove o rompimento imediato de um padrão de 
espacialização, uso e ocupação do solo inadequado, da descontinuidade, da diluição da 
memória e da criação de farsas teatrais e de pseudo-acontecimentos. 

 Desta maneira, dada a capacidade do sujeito, de perceber o meio em que vive e a 
partir daí, estabelecer juízo de valor (DEL RIO; OLIVEIRA, 1996), o sucesso será 
estabelecido pela qualidade dessa experiência, estabelecendo preferências, neste ambiente 
construído, a cidade. 

 Muito embora, entenda-se que todo e qualquer produto turístico, oferece uma 
experiência turística distinta, o desafio é aumentar essa experiência positiva, por meio de 
novas emoções que estimulem os sentidos e sentimentos.  

 Pezzi e Santos (2012), discutindo o conceito de experiência, trazem à luz, no contexto 
turístico, que a ideia, busca o rompimento do cotidiano, gera estranheza e re-olhar, 
redireciona o ato de pensar, estabelecendo novos significados ou ressignificados. Não como 
mecanismo de resiliência e de resignação, e de aceitação de acontecimentos facultativos e 
desprendidos de temporalidade cronológica. Mas sim, como mecanismo transformador e 
formador, que estabelece choques de dor e ou de prazer, vividos por um sujeito que dá 
sentido entre presente e passado, mas que também projeta o futuro. 

 Essa experiência ativa que a mobilidade pode oferecer neste viés, oportuniza o 
desenvolvimento sustentável (MONTIBELLER FILHO, 2004; FOLADORI, 2001), 
entendido como resultado da interseção das dimensões econômicas, ecológicas e sociais. 
Implica na democratização dos espaços sociais e a consequente regeneração de áreas 
urbanas. Proporciona a recriação da imagem, gerando nova curva no ciclo de vida desses 
locais, criando redes de relações inovadoras, baseadas em uma ecologia criativa. 

Busca, por fim, a autenticidade das atividades sociais, artísticas, políticas e 
econômicas por meio de uma cultura ecológica tradicional, positiva e proativa. Propõe novas 
formas de deslocamento. Busca a percepção, prevenção, mitigação e compensação de 
impactos ambientais. Estabelece um conjunto de procedimentos como instrumento técnico 
e administrativo, para minimizar as atividades modificadoras no meio ambiente. Reconhece 
a multidimensionalidade dos processos ambientais e sociais e a compreensão da prática 
interdisciplinar como exercício de pesquisa, proporcionando integração e diálogo 
institucional. 

 

3 A mobilidade e o turismo na Ilha de Santa Catarina 

Florianópolis apresenta limitações físicas e espaciais, que dentro de um modelo 
rodoviarista e que considera, em princípio, uma demanda crescente e um fornecimento, 
também crescente, da oferta de infraestrutura, impedem a implantação de novas rodovias. O 
modelo rodoviarista também começa a mostrar sinais de esgotamento com problemas tais 
como os congestionamentos, que aumentam a queima de combustíveis e a poluição 
atmosférica e sonora, aumentam o tempo de viagem, diminuem a produtividade urbana e 
aumentam os seus custos. A cidade, no entanto, apresenta patrimônio natural composto por 
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paisagem privilegiada e com 117 praias arenosas, lagunas, lagoas, dunas, restingas, costões, 
marismas e mangues (COVELO, 2018). 

 As características paisagísticas e culturais, os signos e significados de Florianópolis, 
ou simplesmente Ilha da Magia, aliado a dupla especialização de seu território, com as 
atividades produtivas ligadas a indústria criativa e ao turismo de sol e praia, resultam num 
agrupamento de veículos e pessoas que se inter-relacionam com o seu meio ambiente, 
estabelecendo um estilo de vida, e novo significado de “cidade inteligente” (ARRUDA, p. 
22, 2019). 

Neste patamar, o espaço turístico, indissociável do espaço da sociedade, como foco 
de estudo, deve oferecer uma melhora no desenvolvimento de políticas públicas que 
estimulem a valorização e a experiência dos usuários, por meio da mobilidade e 
acessibilidade. Ou seja, é romper com a ideia da fruição unicamente estética e cultural do 
patrimônio turístico, e incluir a experiência dessa fruição nas infraestruturas viárias, a fim 
de se transformarem potencialmente em corredores turísticos, à medida que os usuários 
interagem com esses equipamentos. 

O desenvolvimento e a entrega de valor por meio do aumento da experiência do 
usuário, com infraestruturas de deslocamento, cuja capacidade de movimentação ofereça 
vantagem no tempo espaço, exibe um estilo de vida, oferecendo ao conceito de mobilidade, 
a capacidade de transforma-se em um produto turístico único, competitivo, diferenciado e 
sustentável. 

Diante dessa problemática, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Planejamento Urbano 
e Mobilidade – GEPLAN, da Universidade Federal de Santa Catarina, elaborou o projeto a 
mobilidade e o turismo na Ilha de Santa Catarina: relações entre experiência, 
sustentabilidade e valorização do espaço. 

O objetivo geral do projeto é elaborar um roteiro turístico que apoie a mobilidade 
ativa, com atenção ao acesso universal e de vivências de experiências no espaço urbano. A 
base metodológica do projeto é orientada por meio do PlanMob (BRASIL, 2020-c), do 
human centered design (IDEO, 2018), observadas adaptações pontuais para realização dos 
procedimentos metodológicos, para esta pesquisa. Foi permeado por adaptações ao modelo 
participativo e de desenvolvimento turístico, incorporando a Gestão de Design e o Design 
Universal. 

Os procedimentos metodológicos do projeto foram divididos em três etapas: A etapa 
1, explorar, tem por finalidade elaborar um diagnóstico com os temas já abordados, a fim de 
compreender as variantes que interferem no cotidiano dos usuários do sistema, identificando 
a situação atual. A etapa 2, analisar, procura realizar a triagem e tratamento dos dados, bem 
como identificar as fragilidades e potencialidades, e a partir disso, estabelecer um 
diagnóstico do local. Já a etapa 3, propor, objetiva apresentar as ações que poderão ser postas 
em prática, para atingimento do objetivo geral. 

Os estudos foram aplicados na Rua Esteves Júnior e Álvaro de Carvalho, no Centro 
Urbano de Florianópolis, conforme demonstrado com a Figura 1 
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Figura 1: Rua Esteves Júnior e Álvaro de Carvalho. 

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2021. 
 
A escolha do sistema deu-se pelo fato de ser considerada uma das ruas mais antigas 

da Ilha de Santa Catarina, e pelo fato de conectar, pelo mesmo eixo, as baias norte e sul, da 
Ilha, sistema que não é servido por serviços públicos de transporte coletivo.  

Com relação a classificação da pesquisa, caracteriza-se essencialmente por sua 
natureza básica, objetivo exploratório, abordagem qualitativa, por meio de levantamento 
bibliográfico, documental e de dados (PRODANOV e FREITAS, 2013). 

 

4 RESULTADOS 

O curso de desenvolvimento da pesquisa e a aplicação das duas primeiras etapas na 
Rua Esteves Júnior e Álvaro de Carvalho, contou especificamente com as seguintes 
atividades. Na etapa 1, realizou-se inicialmente uma atividade de mobilização, que consistiu 
na compreensão e organização do planejamento das ações internas e externas à pesquisa.  

Definiu-se o primeiro sistema viário a ser estudado, já indicado. Detalhou-se os 
recursos necessários, para fixação do cronograma de ação e definiu-se um formulário para 
registro de coleta de dados.  

A segunda atividade contou com o levantamento de dados, em uma visita técnica. 
Dividiu-se o eixo em três trechos, sendo registrado todas as observações nos formulários, 
elaborados para este fim. Esta atividade, que ocorreu no mês de setembro, permitiu também 
realizar um inventário fotográfico do local. Destaca-se, contudo, que a visita técnica, foi 
realizada em observância aos protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades 
sanitárias, por conta da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde.  

Todas as outras atividades e etapas, ressalta-se, foram executadas de forma remota, 
com auxílio da plataforma google meet, respeitando o isolamento social. Esta atividade 
viabilizou também o registro de todas as condicionantes legais que envolvem o eixo 
estudado, destacando-se a Lei Complementar 482 de 17 de janeiro de 2014, que institui o 
Plano Diretor de Urbanismo do município de Florianópolis, que dispõe sobre a política de 
desenvolvimento urbano, o plano de uso e ocupação, os instrumentos urbanísticos e o 
sistema de gestão (PMF, 2020).  

Na etapa 2, analisar, a atividade realizada foi o tratamento e síntese diagnóstica. Foi 
desenvolvida em duas frentes: a primeira frente, resultou em três produtos: O primeiro 
produto foi a elaboração de uma linha do tempo. Esse produto permitiu identificar os 
principais eventos que foram objeto de registro na rua Esteves Júnior, a partir do século 

701



 
 

 

 

 
 

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

VXII, quando firma-se o núcleo central da póvoa, na atual praça XV de novembro, até a 
década de 60 com o início da verticalização, aos estudos do especialista em trânsito para 
pedestres, desenvolvido pelo arquiteto norte americano Michael King, baseados nos 
princípios da mobilidade sustentável, com intervenções nos raios de algumas intersecções 
no sistema, alterando o desenho viário, por meio de soluções de moderação de tráfego. 

O segundo produto resultou em uma análise diacrônica, identificando os principais 
conceitos utilizados ao longo do tempo, para o desenvolvimento do uso e ocupação do 
espaço urbano, especificamente do conceito rua. Buscou-se os primeiros registros em sete 
mil antes de Cristo, com as ruas suspensas, até o surgimento da calçada, na Roma antiga, 
passando pelo início do compartilhamento, e da própria rua, assumindo o espaço da vida 
comunitária e da intensificação das viagens e do lazer. Também pode-se registrar, o início 
da fruição da rua como produto turístico, com os passeios em charrete para contemplar casas 
e jardins na Rua Duke of Gloucester, com extensão de 1,5 km, nos Estados Unidos da 
América. Registrou-se o modelo higienista, do século XIX, com o surgimento das redes 
subterrâneas, da separação de modais e larguras monumentais. Do surgimento da hierarquia 
viária, com as ideias de Howard e Corbusier entre outros, fazendo surgir os primeiros 
mecanismos de moderação, até o declínio da rua como lazer e surgimento da prevalência dos 
veículos.  

O exame dos conceitos utilizados por meio da análise diacrônica, permitiu ainda 
verificar os primeiros problemas de mobilidade, o uso da rua como produtos turístico no 
Brasil, com o caso da rua 24 horas em Curitiba, no Paraná, até o lançamento da Lei 12.587 
de 2012, que considera a caminhabilidade preferência sobre os modos motorizados. 

O terceiro produto foi a análise sincrônica de casos emblemáticos, tais como a La 
Rambla, em Barcelona, a rua Vidal Ramos em Florianópolis, a Rua da Universidade, no 
empreendimento Imobiliário Pedra Branca, em Palhoça, a Cours Saleya, em Nice, na França, 
a Woonerf Holandesa e a Rua Joel Carlos Borges, em São Paulo. 

Esta análise sincrônica procurou comparar entre os exemplos, os seguintes critérios: 
mobilidade, tipo de intervenção, uso predominante, tipo de piso e revestimento, sistema de 
iluminação, estilo, diferencial aplicado, projeto de paisagismo, atratividade e o tipo de 
experiência que proporciona, ao usuário, bem como quais inovações foram aplicadas ao 
projeto. 

A segunda frente da etapa 2, analisar, foi efetivamente a elaboração de um quadro 
síntese que permitiu criar uma radiografia da situação atual do sistema estudado. Verificou-
se as condicionantes físicas, espaciais, culturais e turísticas.  

As condicionantes físicas, apontam para fachadas pobres, prevalência do automóvel 
e relevo com inclinação máxima de 5,4%. As condicionantes espaciais, revelaram uma 
urbanização consolidada, com alto adensamento e multiplicidade de usos. A condicionante 
cultural, apontou uma rua com patrimônio fragmentado e mutilação do espaço. A 
condicionante turística, reflete uma atratividade baixa, sem perspectiva de aumento da 
experiência para o usuário.  

Além disso, realizou-se uma análise ambiental, onde foram observadas 7 
oportunidades e 12 fragilidades. No contexto interno, verificou-se os pontos positivos e 
negativos nas dimensões social, ambiental e econômica, revelando-se com 26 aspectos 
positivos e 11 negativos. 

Esta ferramenta sinalizou igualmente as questões relacionadas a mobilidade, 
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acessibilidade e a experiência do usuário. Por fim, esta etapa da pesquisa, permitiu definir 
um cenário atual. 

O sistema apresenta prevalência de edificações para prestação de serviços públicos, 
com presença incipiente de equipamentos de lazer. Oferece características econômicas 
diferenciadas, com traço moderno e rede pedonal, composta por importantes cruzamentos 
que conectam a cidade.  

Arborização urbana, constituída por arvoretas, com golas incipientes. Não geram 
sombra, não produzem frutos e não contribuem para o conforto climático (estabilização da 
temperatura), diminuição da poluição do ar, níveis de ruído e intemperismos: sensações 
associadas ao relaxamento e desenvolvimento da espiritualidade.  

Ausência completa de mobiliário urbano. Seus marcos urbanos, destacam-se com 
função referencial. Componentes sensoriais permitem explorar formas dos edifícios, como 
estrutura de conjunto: pontos focais (diferenças – aspectos morfológicos), organização focal 
(relação entre eles) e esquema físico (representação gráfica). Presença de alargamentos e 
estreitamentos das estruturas, caracterização geométrica, com realce e contraste, assim com 
forte cheiro do mar. A percepção não é instantânea, ocorre no transcurso do trajeto, pela 
soma das imagens. Usuário carece de apoio para ler o lugar e compreender a cidade. 

 

5 ANÁLISE E DISCUSSAO 

O desenvolvimento das ações propostas na presente pesquisa, oportunizam 
essencialmente ao Município de Florianópolis e a sociedade civil organizada, a perspectiva 
de identificar como o turismo interfere na mobilidade urbana de Florianópolis e de que 
maneira a mobilidade e a acessibilidade podem influenciar a experiência do usuário e a 
valorização do destino turístico. 

 No contexto da organização de destinos, Florianópolis congrega, com os municípios 
de Santo Amaro da Imperatriz, Angelina, São José, Palhoça, São Pedro de Alcântara, 
Biguaçu, Alfredo Wagner, São Bonifácio, Governador Celso Ramos, Rancho Queimado, 
Anitápolis e Águas Mornas, o destino Grande Florianópolis. Esse conjunto de municípios 
reúnem um patrimônio de belezas naturais e culturais, águas termais e histórias com 
infraestrutura de serviços e comércio (SANTUR, 2020). 

Bernardes e Pires (2017) afirmam em suas pesquisas, que 64% dos turistas que se 
destinam à Florianópolis, utilizam o automóvel particular. Isso representa um aumento da 
população que transita na cidade, o que eleva a frota, e desencadeia uma série de 
desconfortos para os visitantes e residentes. 

  Covelo (2018), aponta que 45% do território da Ilha de Santa Catarina encontra-se 
em área de preservação permanente – APP. Segundo a pesquisadora, são áreas que sofrem 
pressões fragmentadas pela expansão urbana, dos núcleos urbanos, e de vias de acesso. Para 
a pesquisadora, esse comportamento de expansão, acarreta na perda da geodiversidade, dos 
ecossistemas e na degradação do patrimônio natural. 

  Já segundo Ferreira (2018), as diferentes formas de ocupação de Florianópolis, quer 
seja pela agricultura, nos séculos XIX e XX, ou em decorrência da expansão turística e 
imobiliária, tem desencadeado transformações sociais, ambientais, econômicas e culturais. 
Por um lado, ameaçam os ecossistemas muitas vezes, em caráter irreversível, e por outro 
lado, tem suscitado alterações nas formas com as quais os sujeitos lidam com o ambiente. 
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 Em seu artigo 2º, a Lei Complementar n. 482 de 2017 (PMF, 2020), que institui o 
plano diretor de urbanismo do município de Florianópolis, é o pacto que visa organizar a 
ocupação do território municipal. Tem a finalidade de proporcionar qualidade de vida para 
o conjunto da população, baseado nos valores sociais e deve garantir o desenvolvimento 
sustentável, praticado em estreita correlação com o meio ambiente e o patrimônio cultural. 

 Adicionalmente, o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), afirma que cidades com mais 
de 500.000 habitantes devem elaborar um plano de transportes integrado e que a mobilidade 
é um atributo das cidades, relativo ao deslocamento das pessoas, que se valem de 
infraestrutura urbana. Além disso, municípios com população acima de 20 mil habitantes, 
são obrigados a fazer seus planos de mobilidade (BRASIL, 2020-b).  

Considerando que a região Metropolitana de Florianópolis possui importância crucial 
para o desenvolvimento de novas interações sociais e espaciais; afirma Coco (2016), uma 
mobilidade urbana eficaz, é aquela que se pauta entre transportes multimodais e de 
proximidades urbanas. A consequência é a produção de um espaço poupador de tempo. E 
ressalta, a pesquisadora, afirmando que a economia de tempo cotidiano, estimulada por meio 
dos transportes, proporciona uma mobilidade de propensão, que amplia as interações 
espaciais. Neste contexto o turismo absorve essas oportunidades. 

Atualmente, em Florianópolis, são 366.250 veículos em circulação no município 
(SANTA CATARINA, 2020). Em uma ilha, que ainda recebe o fluxo diário de veículos da 
Região Metropolitana bem como do aumento substancial de veículos, que acessam a capital, 
motivados pelo turismo, pensar em mobilidade é propor uma conduta estratégica e de 
alinhamento ao Estatuto da Cidade. 

A proposta de desenvolvimento da pesquisa, e os resultados já obtidos, aliados ao 
potencial ambiental, criativo, geográfico e turístico da Ilha de Santa Catarina, realça a 
possibilidade da criação de novos produtos turísticos, com vistas ao surgimento de roteiros 
turísticos ativos, inteligentes e criativos. 

As duas etapas já realizadas, permitem apontar que o desenvolvimento de uma 
proposta que viabilize o turismo no centro urbano de Florianópolis, vai oportunizar o trânsito 
de pessoas, bens e serviços, devolvendo a Rua Esteves Júnior o glamour dos antigos passeios 
pelas chácaras das principais famílias da época.  

A comunicação organizada do território, envolvida pela plasticidade histórica, 
criativa e inteligente que a rua pode oferecer, e abundantemente presente na Ilha, permite 
estabelecer a fuga da selva de pedra, do corre-corre e do mexe-remexe, que criam o enredo 
do romance da vida urbana. Estabelece liberdade, fluidez e leveza. 

Os estudos preliminares até agora aplicados, estabelecem uma radiografia para 
identificação e proposição de um território saudável, cuja justiça social se concretize, posto 
que a partir de sua complexidade, depende em grande medida, da própria cidade, à 
necessidade de se obter a real situação de seu povo, por meio de estudos diagnósticos 
preliminares e setoriais. 

Desta maneira, a transformação do modo de produção e a modificação da estrutura e 
de seu funcionamento, exigem por um lado, de todos os agentes envolvidos, um 
posicionamento ambientalmente correto, fazendo com que os insumos utilizados, não gerem 
impactos ambientais e socioculturais; e por outro lado, o dimensionamento correto das 
necessidades de cada agente envolvido, direta e indiretamente, sejam identificados. 
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Observou-se que a situação atual da Rua Esteves Júnior e Álvaro de Carvalho, 
mesmo que envolvida por uma cidade paradisíaca, com uma geografia privilegiada, e 
recursos naturais significativos, apresenta estágios de ocupação e uso distintos: a região que 
inicia com os canhões do Forte São Francisco, na praça Esteves Júnior, na baia norte, se 
revela mais nobre, cujos temas abrangem o mar, a história e a arquitetura. Apresenta-se com 
uso misto, predominantemente residencial e de serviços com edifícios de 12 a 18 andares. 

À medida que se aproxima da região mais central e da rua Álvaro de Carvalho, 
mostra-se mais popular, com uso predominantemente comercial e de alta densidade. Essas 
diferenças possibilitam retratar o contraste da cidade, por meio de um roteiro que inicia no 
Forte São Francisco, cuja caminhabilidade no sentido norte sul, é mais leve e confortável, 
ou seja, exige menos esforço físico. Culmina em uma área popular, nomeadamente o 
Mercado Público, local apropriado para se vivenciar, de forma clara, e com experiência 
única, os contrastes e as formas culturais da saciedade local. 

Baseado na forma como o design universal e a gestão de design atuam, buscando a 
solução de problemas, por meio do artifício da observação e identificação de problemas, é 
possível inferir que o procedimento metodológico até aqui adotado, pode agregar valor ao 
turismo sustentável, oportunizando a valorização do território e otimizando a mobilidade 
sustentável. 

A forma inteligente e acolhedora de viver, materializada à medida que a própria 
cidade, ao apropriar-se dos seus espaços, a transforma e a torna o principal insumo, o produto 
inovador, faz com que, por meio de exemplos claros, seus vizinhos, próximos ou distantes, 
motivem-se a sair de casa, empreendam viagem, para definitivamente vivenciar uma 
experiência ativa, valorizando o território e sua gente, de forma inteligente e acolhedora. 

 

6 CONCLUSÃO 

No rastro do desenvolvimento da mobilidade sustentável, e de experiências 
transformadoras do sujeito, acredita-se que se pode gerar eventos extraordinários que 
proporcionem emoções positivas e duradouras. 

Desta maneira, o presente estudo, mesmo ainda estando em pleno desenvolvimento 
de suas etapas, oferece, importante contribuição para a melhoria do gerenciamento e da 
recuperação da apropriação do espaço urbano, sobretudo das áreas centrais das cidades. 

Esses resultados permitiram o desenvolvimento de reflexões para poder colocar em 
prática os fundamentos da mobilidade e do turismo sustentável, assim como valorizar a 
experiência dos usuários, independentemente de sua renda, idade e ou habilidade, 
materializando um roteiro turístico hospitaleiro, criativo e inteligente.  

A contemplação ativa do repertório urbano e a percepção de que a mobilidade 
sustentável, absorvem o caráter positivo em forma de produto turístico, estimulam um olhar 
e uma experiência única e memorável, criando valor agregado aos serviços e produtos. 

A partir desses primeiros resultados, é possível inferir que a Rua Esteves Júnior 
necessita de intervenções projetuais que oportunizem o desenvolvimento da mobilidade 
sustentável e ao mesmo tempo, essas intervenções desencadeiem abertamente novas 
oportunidades de utilização do espaço. 
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